SEYASAT

فصــــــــليـــــة تـصــــــدر عـــــن معـــــهــــد السياسات العـــــامـــــة

رئيس التحرير  :الدكتور عاطف أبو سيف
ّ
مدير التحرير :أكرم مسلم
المراسالت :معهد السياسات العامة ،عمارة ابن خلدون ،المصيون ،رام الله ،فلسطين ،تلفاكس02 – 2959306 :
صفحة معهد السياسات العامة اإللكترونيةwww.ipp-pal.ps :
بريد "سياسات" اإللكتروني info@ipp-pal.ps :
ّ
رام الله ( عدد  )40تموز ٢٠١٧
اإلخراج والطباعة  :مؤسسة "األيام" – رام الله – فلسطين
التصميم الفني ولوحة الغالف :حسني رضوان
المواد المنشورة ال ّ
تعبر بالضرورة عن رأي المجلة أو المعهد

ُ
معهد السياسات العامة ،جمعية أهلية تأسست عام  2006في رام الله ،تصدر
إلى جانب «سياسات» أوراق تقييم أداء ،وأوراقًا سياساتية إلى جانب تنظيم برامج
تدريبية تندرج ضمن محاولة موسعة للمشاركة في تصويب األداء المؤسساتي
ورفد النقاش السياسي بالمعلومات الدقيقة والتحليالت المعمقة واألرقام.

ترحب «سياسات» بمساهمات الكتاب والباحثين الفلسطينيين والعرب
في السياسة الفلسطينية وتشابكاتها اإلقليمية والدولية ،وفي البحث في
السياسة العامة وتطبيقاتها .يتم تصنيف المواد إلى دراسات (6000-5000
كلمة) ومقاالت ( 4500-3000كلمة) وعروض كتب (.)2500-1000
بذلك ترحب «سياسات» بأي اقتراحات لعرض كتب سواء صدرت بالعربية أو
بلغة أجنبية .مع مراعاة أن تلتزم المساهمات المقدمة القواعد المتعارف عليها
في البحث والكتابة من حيث األصالة والرصانة والصنعة العلمية ،وأال تكون
مقدمة ألي مكان آخر للنشر أو سبق نشرها مستقلة أو نشر جزء منها.
تبلغ «سياسات» الكاتب بقبول مادته للنشر في غضون شهر من تسلمها
للمادة .وتقدم «سياسات» مكافأة مالية على المواد التي يتم نشرها.
ترسل المواد على بريد المجلة اإللكتروني أو على عنوان معهد السياسات
العامة البريدي.

الفهرس
•في البداية.

٧

• 50عامًا على االحتالل ..ومسار الكفاح الوطني في األراضي المحتلة عام  /1967محسن أبو رمضان

٩

•حرب عام  1967والهوية الوطنية الفلسطينية /عماد غياظة.

١٨

•القضية الفلسطينية في مرحلة الرئيس ترامب /أحمد عيسى.

٢٧

•جدوى السياسات االقتصادية للحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية“ /إقامة المدن الصناعية		
٧٠
الثالث :أريحا ،بيت لحم ،جنين -دراسة حالة” /إكرام عمر
•قراءة مختلفة للتاريخ :الوجه اآلخر لـ«النكسة» /د .علي الجرباوي.

٨٣

• إسرائيل كلمة جائعة /حسن خضر.

٩٠

زمن أسير /أمير داو .د
•إضاءة على ٍ

٩٥

•فلسطين ..قصة االشتباك الطويل مع وقائع النكسة (الندوة)  /أدارها عاطف أبو سيف .

١٠١

•الحكم المحلي في أجندة السياسات الوطنية :الواقع وضرورات التغيير /أحمد غنيم.

١١٩

•مستقبل الوطن العربي في ظل اقتصاد الطوائف /د .أحمد عكاشة.

١٣٥

•قراءة في كتاب «قبل أن يموت الجالد» لمحمد محمد أبو شاويش /قراءة «سياسات».

١٥٩

•المكتبة.

١٦٧

في البداية

خمسون عاما ً عىل النكسة وسبعة عقود عىل

عماد غياظة أستاذ العلوم السياسية يف جامعة

قرار التقسيم ومائة عام عىل وعد بلفور ،وفلسطني

بريزيت تأثري حرب  ١٩٦٧عىل الهوية الوطنية
الفلسطينية ،وتضم زاوية الدراسات ،أيضاً ،دراسة

تكشف مراجعة رسيعة للزمن التحوّالت

للباحث أحمد عيىس بعنوان «القضية الفلسطينية

املهولة التي رضبت البالد ،فقبل مائة عام كان

يف مرحلة الرئيس ترامب» ،ودراسة إلكرام عمر

لنا وطن ،وقبل سبعة عقود كان لنا وطن ،وقبل

حول جدوى توجه الحكومة الفلسطينية إلقامة

خمسة عقود ضاع آخر ما تبقى من الوطن .لكننا

مدن صناعية يف الضفة الغربية.

ظلت باقية عىل الرغم من كل يشء.

بقينا كاألشجار واقفني ،نمنح الريح أسماء قرانا،

تعود سياسات يف زاوية املقاالت بثالث مقاالت

ونهب تراب األرض عطر أحالمنا .قبل خمسني
عاما ً دخلت الدبابات اإلرسائيلية ضواحي القدس

حول تداعيات نكسة حزيران عىل القضية الوطنية
الفلسطينية ،يكتب الدكتور عيل الجرباوي أستاذ

ووقفت يف ميادين غزة ونابلس والخليل ،واكتمل

العلوم السياسية يف جامعة بريزيت والوزير

احتالل فلسطني ،احتالل حمل معه مفارقات
كثرية ،لكنه أثبت ً
مرة أخرى أن كل بطش األرض
ال يمكن أن يثني شعبا ً عن النضال من أجل

السابق حول الوجه اآلخر للنكسة ،فيما يكتب
الجائعة ،يف استعارة الحتالل بقية فلسطني،

اسرتداد حريته.

ويكتب الباحث الشاب أمري داود «إضاءة عىل زمن

تقدم سياسات يف الذكرى الخمسني للنكسة
ملفا ً متعدد الجوانب ،يناقش يف زوايا العدد

أسري» يناقش السجن كوسيلة قمع.

الكاتب والصحايف حسن خرض حول إرسائيل

حول طاولة سياسات تجلس نخبة من الباحثني

املختلفة الكثري من جوانب النكسة وتداعياتها عىل

والكتاب ملناقشة الحالة الوطنية واملرشوع الوطني
بعد خمسني عاما ً عىل النكسة ،يف حوار يديره

تفتتح سياسات عددها بدراسة للباحث من غزة

رئيس تحرير سياسات الدكتور عاطف أبو سيف.

محسن أبو رمضان حول مسار الكفاح الوطني
خالل خمسني عاما ً من االحتالل ،فيما يناقش

يجلس حول طاولة سياسات الكاتب والباحث

الحركة الوطنية.

يف الشأن الفلسطيني بسام درويش ،واملختص
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بالحركة الوطنية الفلسطينية الدكتور نبيل

يجب عىل الجامعات ومراكز البحث أن تعمل

الكرتي ،والباحث والناشط الدكتور كمال أبو

مباضع التحليل وأسنان األقالم للكتابة عنها.

شاويش.

وربما تحاول سياسات يف هذا العدد املخصص

تفرد سياسات زاوية السياسات العامة لنرش

يف أغلبه للذكرى الخمسني للنكسة أن تقدم

دراسة للباحث أحمد غنيم بعنوان «الحكم املحيل

مساهمتها املتواضعة يف ذلك ،مساهمة بحاجة

يف أجندة السياسات الوطنية» يوضح خاللها

للكثري من املساهمات األخرى ،ألنها تقول بجرأة

حالة الحكم املحيل وكيف يمكن تطويرها .كما

إن االحتالل لم يمر ولن يمر.

تنرش سياسات يف زاوية السياسة الدولية دراسة
للدكتور أحمد عكاشة بعنوان «مستقبل الوطن
العربي يف ظل اقتصاد الطوائف».
تعرض سياسات يف زاوية املكتبة كتاب األسري
املحرر محمد أبو شاويش املعنون «قبل أن
يموت الجالد» يقدم فيه لتجربة حياتية ونضالية
مختلفة وثرية تحت االحتالل يف مخيم النصريات
بقطاع غزة وبعد ذلك يف األرس اإلرسائييل.
وكعادتها تختتم سياسات عددها بمجموعة
من الكتب الصادرة حديثا ً املتعلقة بالقضية
الفلسطينية والعربية.
لم يمر االحتالل مرور الكرام ،فقد أبدع الشعب
الفلسطيني يف خلق سبل ملكافحة كل ما قامت به
املاكينة الكولونيالية من محاوالت طمس لهويته
وتشتيت لقواه وطمس ملعالم وجوده وتهويد
ألرضه ومصادرة لحقوقه .رحلة طويلة من
التضحيات والعطاء لم تتوقف يوماً ،دفع الشعب
الفلسطيني خاللها فاتورة عالية من الشهداء
العظام وشالالت الدم النازف عىل عتبات البيوت
والشوارع وساحات الوغى وأقبية التعذيب يف
السجون .رحلة تستحق أن تقوم الحركة الوطنية
بتوثيقها بشكل يليق بحجم تلك التضحيات ،كما
العدد (٢٠١٧ )40
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دراسات

 50عامًا على االحتالل ..ومسار الكفاح الوطني
في األراضي المحتلة عام 1967

محسن أبو رمضان*

كان انطالق الثورة الفلسطينية املعارصة
عرب أطرها وفصائلها السياسية املختلفة (فتح،
الجبهة الشعبية ،الجبهة الديمقراطية  )...وإعادة
بناء وهيكلة (م.ت.ف) عىل قاعدة امليثاق الوطني
عرب سيطرة الفصائل املسلحة عليها ،تعبريا ً عن
تصاعد الحاجة إىل بناء أدوات ومقومات تحقق
الهوية الوطنية الفلسطينية الجامعة ،األمر الذي
دفع إىل رضورة االعرتاف بـ(م.ت.ف) ممثالً
رشعيا ً وحيداً ،سواء يف قمة الرباط عام  74أو
يف الجمعية العامة لألمم املتحدة يف الفرتة نفسها
والتي تم فيها االعرتاف باملنظمة عضوا ً مراقباً.
ساهم برنامج النقاط العرش «الربنامج
املرحيل» -الذي تبنته املنظمة يف العام  74عىل
الرغم من التباين واالختالف بني قوى املنظمة،
إىل أن أعيد االتفاق عليه يف العام  78بوصفه
برنامج الحد األدنى املشرتك الذي من املمكن أن

لم يكن عدوان حزيران عام  67سوى تعبري عن
اختالل موازين القوى لصالح املرشوع الصهيوني
الذي يعترب جزءا ً عضويا ً من النظام االستعماري
الرأسمايل العاملي ،والقدم املتقدمة له يف املنطقة
العربية ،عرب غرس دولة إرسائيل فيها بعد نكبة
العام  ،48والتي شهدت أبشع عمليات التطهري
العرقي يف القرن العرشين ،ثم استكمال بناء
إرسائيل عرب عدوان العام  ،67الذي كشف عن
عجز األنظمة العربية عن مواجهة التحديات ،كما
كشف عن الحاجة إىل بلورة أدوات ومرجعيات
وهيئات نضالية وطنية فلسطينية يف مواجهة هذا
التحدي التاريخي يف إطار تعزيز الهويات الوطنية
عىل حساب الرؤية القومية الجامعة التي كانت
سائدة يف خمسينيات وستينيات القرن املايض.
* باحث يف الشأن الفلسطيني
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تجمع عليه الفصائل والقوى السياسية -يف وجود
سياسة واقعية فلسطينية تستند إىل رضورة
تحقيق الهوية الوطنية لشعب يطمح إىل تحقيق
حقوقه السياسية التي أكدتها قرارات الرشعية
الدولية والقانون الدويل ،عرب السعي والعمل عىل
تحقيق برنامج العودة وتقرير املصري وإقامة
الدولة الفلسطينية املستقلة عىل حدود الرابع من
حزيران عام  ،67أي بما يشمل الضفة الغربية
وقطاع غزة والقدس الرشقية عاصمة لها.
وإذا كان للقيادة الفلسطينية دور رئيس يف
تحديد أسس برنامج النضال واستخدام الوسائل
النضالية سواء املسلحة أو السياسية والدبلوماسية
والتفاوضية ،فإن األرض املحتلة ،أيضاً ،كان لها
دور ال يقل أهمية سواء يف إسناد برنامج اإلجماع
الوطني وتحقيق التأييد وااللتفاف الشعبي حوله
أو يف مقاومة أي مشاريع ومقرتحات وإجراءات
وسياسات تطرحها حكومات االحتالل املتعاقبة
أو األوساط اإلقليمية والدولية إن كانت ال تتفق
أو تتناقض مع حقوق الشعب الفلسطيني
و(م.ت.ف) وبرنامجها السيايس.
ساهم االحتالل بصورة غري مقصودة يف وحدة
األرايض الفلسطينية املحتلة عام  ،67بحيث
أصبح هذا اإلطار عنوانا ً
ً
وقاعدة للحديث والنقاش
واتخاذ العديد من القرارات الدولية وصياغة
الخطط والربامج وسن العديد من القوانني الدولية
تجاهها ،وخاصة فيما يتعلق باتفاقيات جنيف
الرابعة وانطباقها عىل األرايض املحتلة ،إىل جانب
سلسلة من القرارات التي اتخذها مجلس األمن
مثل القرارين  ،338 ،242أو الجمعية العامة
لألمم املتحدة باإلضافة إىل املؤتمرات الدولية
والقرارات الصادرة عنها تجاه هذه األرايض،
العدد (٢٠١٧ )40

وكذلك القرارات الصادرة عن منظمات األمم
املتحدة كل يف تخصصه.
وعليه ،شكلت وحدة أرايض العام  67مأزقا ً
كبريا ً لالحتالل وحكوماته املختلفة ،األمر الذي
دفعه للتفكري يف صياغة العديد من املشاريع
ملعالجة هذه الحالة يف إطار املرشوع والتصور
الصهيوني ،برصف النظر عن االختالف بني
معسكراته (يمني ،وسط ،يسار) للخروج من هذا
املأزق عىل قاعدة تضمن «نقاء» وبقاء عنرصية
املرشوع الصهيوني ومنحه مزيدا ً من الفرص
لالستمرار يف التوسع بوصفه احتالال ً كولونياليا ً
استعماريا ً يعيش عىل التوسع وضم أرايض
الغري ،وبالتايل فهو يقدم املعالجات التي تضمن
استمرارية هذه الوجهة من املرشوع.
طرحت حكومات االحتالل العديد من
املقرتحات واملشاريع أبرزها مرشوع «آلون،
التقاسم الوظيفي ،تحسني مستوى املعيشة،
الحكم الذاتي ،روابط القرى  ...إلخ» والتي هدفت
من خاللها للعمل عىل بلورة قيادات محلية بديلة
للمنظمة إىل جانب االلتفاف عىل برنامج املنظمة
باتجاه حلول تهدف إىل إدارة شؤون السكان عرب
قيادات محلية وفق تفاهمات تشرتك بلدان اإلقليم
فيها إىل جانب مشاريع اإلنماء االقتصادي املجسد
بتحسني مستوى املعيشة ،وذلك يف إطار تأييد
اإلدارة األمريكية ودعمها ومباركتها والتي كانت
دائما ً منحازة لدولة االحتالل وتعمل عرب استخدام
حق النقض الفيتو ملواجهة أي قرارات دولية
تنترص للحق الفلسطيني ،إىل جانب االستمرار
يف الدعم املايل واالقتصادي والعسكري إلرسائيل
للحفاظ عىل تفوقها األمني يف املنطقة.
ساهمت الوحدة الجربية للضفة والقطاع
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وتنفيذ العديد من الطرق واألساليب الرامية إىل
إنهاء الطابع املسلح للمقاومة ،ومنها قيام شارون
والذي كان قائدا ً لألركان يف تلك الفرتة بشق
الشوارع يف مخيمات الالجئني إىل جانب السياسة
االقتصادية التي تم من خاللها فتح السوق
اإلرسائيلية أمام األيدي العاملة الفلسطينية،
واتباع سياسة القبضة الحديدية تجاه أي عمل
مقاوم عنيف مناهض لالحتالل ،ما ساهم يف إعاقة
اندفاعة العمل املسلح عرب االعتقاالت الواسعة يف
صفوف القوى واملجموعات املقاومة واألحكام
العالية التي تكبدها املناضلون جراء أدوارهم
النضالية.
كان هناك عدة تشكيالت مسلحة يف قطاع
غزة منها:
1.1امتدادات قوات التحرير الشعبية التي
تحول قسم كبري منها إىل حركة فتح بعد
حل هذه القوات.
2.2الجبهة الشعبية والتي قامت بعمليات
فدائية وأبرز قادتها وشهدائها جيفارا
غزة ،وقد دفعت العمليات العسكرية
إىل إقرار الجنراالت اإلرسائيليني بأن
إرسائيل تحكم غزة يف النهار ،والفدائيون
يحكمونها يف الليل.
3.3الجبهة الوطنية التابعة للحزب الشيوعي
الفلسطيني.

والقدس الرشقية يف خلق الروابط السياسية
واالجتماعية بني املنطقتني وتجاوز املرحلة
السابقة ،حيث كانت الضفة الغربية جزءا ً من
اململكة األردنية الهاشمية ،فيما كان قطاع غزة
تحت إرشاف اإلدارة املرصية ،وكانت املنطقتان
تخضعان إىل منظومتني قانونيتني مختلفتني دون
روابط جمعية بينهما.
أصبح التبادل التجاري واالقتصادي والعالقات
االجتماعية واألرسية ممكنة بعد االحتالل ،كما
أصبحت هناك هياكل وأطر سياسية واجتماعية
ومؤسساتية موحدة بني املنطقتني.
األمر الذي ساهم يف تذويب الفوارق وتوطيد
أسس الرتابط يف مكونات النسيج االجتماعي
وبلورة الوعي الوطني والهوياتي املوحد يف
مواجهة االحتالل بهدف الحرية واالستقالل عىل
قاعدة العمل عىل ضمان تحقيق حقوق الشعب
الفلسطيني يف تقرير املصري وقاعدته إقامة الدولة
املستقلة كتعبري مؤسساتي وسيايس حداثي عنه.
لم يمر االحتالل مرور الكرام عىل األرايض
املحتلة « ،»67فقد وجد أن الشعب الفلسطيني
قوي بجذوره التاريخية ومساهماته الحضارية
والثقافية ومقاومته متعددة األشكال وإن اختلفت
طبيعتها بني الضفة والقطاع ،حيث كان يغلب
يف بداية االحتالل الطابع العنيف واملسلح عىل
املقاومة يف غزة والناتجة عن امتدادات قوات
التحرير التابعة للمنظمة والتي أسسها املرحوم
الشقريي ،أول رئيس ملنظمة التحرير الفلسطينية،
وانخراط الشباب املتحمس يف الفصائل املسلحة
ذات الجذور القومية والتي لعبت دورا ً مهما ً يف
مقاومة الجيش اإلرسائييل عرب حرب العصابات
التي أربكت جيش االحتالل ،ما دفع األخري إلعداد

أما يف الضفة الغربية ،فإن طابع املقاومة أخذ
البعد الجماهريي والنقابي واإلعالمي والتحرييض
والثقايف ،عىل الرغم من بعض املالمح العنيفة
واملسلحة وأبرزها تجربة الجبهة الوطنية عام
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قيادة منتخبة عىل املقاس اإلرسائييل الستخدامها

 74بشقيها السيايس والعسكري والتي تركزت
يف الضفة وشملت جزئيا ً قطاع غزة ،حيث

وتوظيفها يف تنفيذ املشاريع اإلرسائيلية املتناقضة

استهدفها االحتالل وفككها واعتقل قياداتها

مع الربنامج الوطني الفلسطيني واملبنية عىل إدارة

وكوادرها وعنارصها ،وتجربة بعض املجموعات

شؤون السكان ،إال أن انخراط معظم مكونات

املسلحة مثل مجموعة باجس أبو عطوان وبعض

الحركة الوطنية يف تلك الفرتة باالنتخابات أفشل

املجموعات األخرى يف سبعينيات القرن املايض،

املخطط ،وأدى إىل فرز قيادات وطنية متمسكة

وباستثناء ذلك ،فقد بقى الطابع الشعبي يف

باملنظمة وبرنامجها ،األمر الذي أربك حسابات

الضفة هو املهيمن عىل املشهد السيايس ،حيث

االحتالل ودفع املستوطنني للقيام بعمليات
انتقامية بحقهم أدت إىل برت َ
ساقي رئيس بلدية

قام اتحاد النقابات العمالية يف العام  74بتنظيم
التظاهرات والفاعليات رافعا ً لواء (م.ت.ف) وذلك

نابلس القائد الوطني بسام الشكعة وجزء من

عىل خلفية االعرتاف بها ممثالً رشعيا ً وحيدا ً يف
قمة الرباط عام  74وعضوا ً مراقبا ً يف الجمعية

الغتيالهما ،وبحق رؤساء البلديات املنتخبني الذين

العامة واألمم املتحدة يف الفرتة نفسها ،كما استمر

رفعوا بعد مؤتمرهم لواء (م.ت.ف) ،وقد دفع ذلك

العمل الجماهريي بني القطاعات االجتماعية

االحتالل إىل إبعاد البعض منهم :فهد القواسمة

املختلفة «العمال ،املزارعني ،اإلعالميني ،الشباب،

«الخليل» ،محمد ملحم «حلحول» ،يف سلوك

املثقفني ،النساء» عرب تأسيس األطر والهياكل

انتقامي ثأري مبني عىل الحقد بسبب إفشال
طبيعة املخطط ،وزيادة مكانة املنظمة بدال ً من

والتثقيف بهدف املساهمة يف بلورة الهوية

االلتفاف عليها بعد االنتخابات.

قدم رئيس بلدية رام اهلل كريم خلف ،يف محاولة

والبنى النقابية والجماهريية الرامية إىل التعبئة
الوطنية وتعبئة الرأي باتجاه الحقوق الثابتة

تحول رؤساء البلديات إىل شخصيات وطنية

واملرشوعة ،بما يشمل السعي الجاد باتجاه إفشال

جامعة تحظى باالحرتام والقبول من معظم

املخططات املعادية والتي تنتقص من حقوق

أوساط الشعب الفلسطيني ،وساهم ذلك يف

تكوين بعض األطر السياسية التي لعبت دورا ً

الشعب الفلسطيني.
استطاعت الحركة النقابية التغلغل واالنتشار

يف إفشال مرشوع الحكم الذاتي واإلدارة املدنية

يف العديد من القطاعات االجتماعية ،ما ساهم

يف نهاية سبعينيات وبداية ثمانينيات القرن

يف تعزيز الوعي الوطني وإفشال املخططات

املايض والتي توجت بانتفاضة العام  82التي

األخرى ،وأبرز ما تم إفشاله مرشوع اإلدارة املدنية

أفشلت مرشوع اإلدارة املدنية ،وذلك من خالل

والذي حاول قادة االحتالل تمريره عرب إجراء

لجنة التوجيه الوطني والتي تشكلت من رؤساء

انتخابات البلديات عام  ،76وذلك بهدف تشكيل

البلديات املنتخبة ورؤساء تحرير الصحف العاملة

العدد (٢٠١٧ )40
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يف السياق نفسه تنظيم سلسلة من الفاعليات

يف األرايض املحتلة ،واتحاد النقابات املهنية وممثيل

مجالس طلبة الجامعات ،حيث لعبت اللجنة دورا ً

اإلرضابية التجارية والتظاهرات الطالبية تأكيدا ً
عىل مكانة املنظمة ورفضا ً ملرشوع اإلدارة املدنية،

الشعبية مثل التظاهرات واإلرضابات التجارية

وقد توج ذلك عرب انتفاضة  82التي كانت واسعة

وغريها من األعمال التي كانت تستجيب لها

االنتشار والتي استطاعت إفشال مخطط اإلدارة

الجماهري كتعبري عن االلتزام بقيادة تمثل العمل

املدنية هذا إىل جانب قدرة الحركة الوطنية عىل

الوطني الفلسطيني املجسد بربنامج املنظمة

التحذير من املشاريع التي تتجاوز أهداف الدولة

وقياداتها السياسية ،وذلك عىل الرغم من التوجس

والعودة.

مهما ً يف توجيه وقيادة الجماهري عرب الفاعليات

النسبي من قيادة املنظمة تجاه هذه القيادة

يف الوقت الذي لعبت فيه التشكيالت النقابية

وغريها من التشكيالت التي تكونت يف الداخل
واألرايض املحتلة خوفا ً من أن تتحول إىل قيادة

والعمالية والحركة الطالبية والثقافية والنسوية
دورا ً مهما ً يف تحفيز الحراك الشعبي الرافض

بديلة عىل الرغم من أنها كانت تؤكد باستمرار

لتلك املشاريع واملقرتحات بالضفة الغربية ،لعبت

تمسكها باملنظمة والقيادة وأنها امتداد ولن تكون
بديالً لها.

بعض املؤسسات الوطنية يف قطاع غزة الدور
نفسه يف إفشال هذه املخططات وغريها ،وأبرز

كانت الحركة الوطنية تمتلك زخما ً سياسيا ً
كبرياً ،وقد ساهم ذلك يف إفشال العديد من

تلك املؤسسات الجمعية الطبية التي نظمت
إرضابا ً مطلبيا ً احتجاجيا ً يف بداية ثمانينيات

املخططات التي نظر إليها الشعب الفلسطيني

القرن املايض تطور إىل إرضاب سيايس ساهم يف

عىل أنها تتجاوز حقوقه الثابتة واملرشوعة

تحريك مختلف القطاعات االجتماعية تحت عنوان

وقيادة املنظمة ،حيث استطاع إفشال مرشوع

رافض لإلدارة املدنية ومطالب بطرد االحتالل

روابط القرى التي حاولت أن تقدم الخدمات

وإنهاء حكمه لألرايض املحتلة.

والتسهيالت للمواطنني وأن تكون قيادة بديلة

كما لعبت بعض الشخصيات الوطنية ذات

عن املنظمة لتمرير مرشوع اإلدارات املحلية ،كما

اإلجماع وأبرزها د .حيدر عبد الشايف وعرب بعض

استطاعت أن تفشل مرشوع اإلدارة املدنية ،وقد

املؤسسات التي كان يرتأسها مثل جمعية الهالل
األحمر دورا ًمهما ًيف السياق نفسه الرافض للمشاريع

قام طلبة جامعة بريزيت عام  81برضب رئيس
اإلدارة املدنية يف تلك الفرتة عندما قام بزيارة إىل

التي تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني.

إدارة الجامعة ،األمر الذي أدى إىل إغالق االحتالل

كانت لجان العمل الطوعي إحدى أدوات التعبئة

الجامعة عدة أشهر واعتقاله بعض رموز الحركة

الشعبية بأبعادها الوطنية واالجتماعية والتي

الطالبية عىل هذه الخلفية عدة أشهر ،كما تم

استطاعت أن تخلق حالة من الحراك الجماهريي
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املساند للمزارعني يف موسم قطف الزيتون

وثمانينيات القرن املايض يف تعزيز دور الحركة

وباتجاه يعمل عىل صيانة األرايض وحمايتها من

الوطنية املقاوم للمشاريع التي ال تتفق مع حقوق

املصادرة يف وجه آلة االستيطان ،إىل جانب مساندة

الشعب الفلسطيني أو املناقضة لها ،وقد لعبت
هذه الحالة دورا ً يف تعزيز الوعي والثقافة الوطنية

الفئات االجتماعية األخرى ،حيث لعبت الحركة
الطالبية دورا ً مهما ً يف تأسيس لجان العمل

عىل الرغم من ظاهرة التعددية السياسية التي
كانت سائدة والتي كانت تنشد أحيانا ً لالنحيازات

الطوعي واعتماد إدارات الجامعات  120ساعة
عمل تطوعي للطالب كرشط للتخرج يف آلية تعزز

الفئوية والضيقة ،إال أن اإلطار الناظم كان يتجسد

العالقات والوشائج بني الجامعة واملجتمع ،حيث

يف الكفاح ضد االحتالل والتعبئة الوطنية للفصائل

كانت هذه اللجان التي انترشت يف معظم أنحاء

الوطنية الفلسطينية امللتفة حول (م.ت.ف).

األرايض املحتلة سواء يف مدن وقرى ومخيمات

برز مرسح الحكواتي الذي تحول إىل ساحة

الضفة والقطاع والقدس الرشقية ،أوعية للتعبئة
الوطنية وحشد الطاقات ،وتعبريا ً عن الرغبة

للنشاط املرسحي والفني واألدبي واملعريف والثقايف
باملعنى الوطني والتنويري يف الوقت نفسه،

يف تعزيز األدوات واملؤسسات املحلية البديلة

إىل جانب مرسحي بالليني ودبابيس ،كانت

ملؤسسات االحتالل ،األمر الذي عزز من طابعها

هذه املسارح ترسم معاناة الشعب الفلسطيني

املقاوم وأدى إىل أن ينظر إليها االحتالل بوصفها

وتحفزه عىل الكفاح يف مواجهة االحتالل ،كما

أحد مرتكزات املنظمة وأنها قيادة شعبية ملواجهة

برزت الرسوم والفن التشكييل ،األمر الذي كان

االحتالل وبديلة عنه ،مما فرس مالحقته واعتقاله

له دور يف عكس الحالة املأساوية التي يعيشها

النشطاء والفاعلني يف هذه اللجان يف تلك الفرتة،
علما ً أن لجان العمل الطوعي تحولت من طابعها

الشعب الفلسطيني بقطاعاته ومواقفه املختلفة
وخاصة ما يتعلق بمعاناة األرسى األبطال يف

العام إىل الطابع املمأسس إبان االنتفاضة الشعبية

سجون االحتالل ،وكذلك برزت الدواوين الشعرية

الكربى وبعدها ،حيث أخذت الطابع التخصيص يف

والقصص القصرية يف إطار األدب الوطني

املجاالت الزراعية والصحية الشبابية والنسوية. ...

والكفاحي واملعزز ملقومات الهوية الوطنية يف

شكلت لجان العمل التطوعي املرشد واملحفز إلنشاء

مواجهة محاوالت تبديد الوعي وإلهاء املواطنني

اللجان الشعبية التي كانت أوعية ومرتكزات لالنتفاضة

بالتسهيالت االقتصادية ورفع مستوى املعيشة،

بطابعها الشعبي وعمقها الديمقراطي املبني عىل

حيث فشلت هذه املحاوالت أمام الثقافة والوعي

املشاركة وأهدافها الوطنية والتحررية الواضحة.

الوطني اللذين شكلت الحركة الوطنية بفصائلها
وأحزابها املختلفة وأطرها املؤسسية الثقافية
واالجتماعية أيضا ً رافعة لهما.

الحالة الثقافية المصاحبة لالنتفاضة:
ساهمت الحالة الثقافية يف سبعينيات
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14

ظهرت ،أيضاً ،فرق الدبكة الشعبية يف

الفلسطينيني باألرايض املحتلة ،ولكن تعبريا ً عن

الجامعات واملعاهد العليا واملدارس الثانوية

األهداف الوطنية الرامية إىل تحقيق هوية الشعب

وأبرزها فرقة الفنون الشعبية يف رام اهلل التي

الفلسطيني عرب الحرية واالستقالل ،والتي شكلت

شكلت ظاهرة نوعية مميزة عىل املستوى الفني

الشعار الناظم لالنتفاضة ،والذي التفت حوله

والتنويري واملظهري عاكسة الرتاث الفلسطيني

الجماهري بقطاعاتها الشعبية العديدة.

بطابعه األصيل والعميق واملتواصل مع آفاق

لعبت املؤسسات دورا ً مهما ً يف بدايات االنتفاضة

العالم بثقافته اإلنسانية الحداثية والتنويرية عىل
قاعدة وطنية تحررية متماسكة أيضاً.

بتوحيد الجماهري وتحديد أهدافها وتنظيم
فاعلياتها ،وذلك عرب تحديد أيام لإلرضابات

نظر االحتالل بخطورة شديدة لألعمال الثقافية

التجارية واملواجهات والفاعليات املختلفة إىل أن

والفنية ،وقام بمالحقة واعتقال نشطائها دون أن

تبلورت النداءات املؤسسية أو بعض الفصائل
بصورة منفردة وصوال ً للسعي الذي صاحب

يتمكن من وضع حد لهذه األنشطة واإلبداعات
النوعية بسبب حالة الصمود وتوافر اإلرادة

االنتفاضة ،والذى أدى إىل تكوين هيئة قيادية

واإلرصار عىل املساهمة يف بناء الهوية الوطنية عرب

لتوجيه وقيادة االنتفاضة تمت تسميتها بالقيادة

األدوات والقدرات الفنية واألدبية املتعددة والتي

الوطنية املوحدة والتي تأسست يف الربع األول من

تصب كروافد يف نهر الثقافة الوطنية املعربة

العام .88

عن هوية الشعب الفلسطيني وأهدافه يف التحرر

كانت القيادة الوطنية املوحدة والتي عرفت
اختصارا ً باسم «قاوم» إطارا وطنيا ً جامعا ً يتكون

واالستقالل والعودة.

االنتفاضة الشعبية والقيادة الموحدة

من الفصائل الرئيسة التابعة لـ(م.ت.ف) وهي

يف العام  87أبرزت مؤرشات االقتصاد
الفلسطيني تقدما ً من حيث زيادة نصيب الفرد

«فتح ،الجبهة الشعبية ،الجبهة الديمقراطية،
الحزب الشيوعي الفلسطيني ،والذي أصبح اسمه
الحقا ً «حزب الشعب».

السنوي والناتج القومي اإلجمايل ،ولكن يف العام
نفسه اندلعت االنتفاضة الشعبية الكربى والتي

أكدت «قاوم» التزامها بربنامج املنظمة ووجهت

كان لحادثة دهس مقطورة إرسائيلية ستة عمال

الجماهري لتنظيم فاعليات كفاحية يف سياق
االنتفاضة ولعبت اللجان الشعبية دورا ً مهما ً يف

عائدين من عملهم إىل مخيم جباليا الرشارة التي
أرضمت الغابة ،وذلك تعبريا ً ليس عن األهداف

تسيريها بوصفها تعبريا ً عن املشاركة الشعبية
والديمقراطية وانعكاسا ً إلرادة قطاعات اجتماعية

واملتطلبات املطلبية والتي أبرزتها املؤرشات
االقتصادية يف هذا العام ،حيث اعترب أفضل عام

واسعة «شباب ،نساء ،مسنني» باملشاركة بالعمل

عىل املستوى االقتصادي والوفرة للمواطنني

الوطني يف إطار االنتفاضة ،كما قامت هذه اللجان
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بإسناد الجماهري بالصمود واالستمرارية عن

الكبري يف مسار االنتفاضة الشعبية الكربى ،ما

طريق الوقوف إىل جانب أرس الشهداء واملعتقلني

أدى إىل انخراط هذه املجموعات باالنتفاضة معلنة

والجرحى ،واقتحام املخيمات التي يفرض عليها

إنشاء حركة املقاومة اإلسالمية «حماس» وذلك يف

االحتالل حظر تجول لتوفري التموين الالزم

تخط للتصورات التي كانت شائعة ومروجة من

لسكانها إىل جانب االتفاق عىل تنظيم فاعليات

قيادات املجمع بأولوية بناء النشء وإعداد الجيل،

تعكس خصوصية املنطقة املحددة عرب آليات

منتقلني إىل مرحلة جديدة من العمل الشعبي

التضامن واإلسناد والتآزر التي كانت سمات رئيسة

ثم العنف املقاوم يف مواجهة االحتالل يف تحول

طبعت صفحة االنتفاضة معززة ملجتمع الصمود
والكفاح الذي تم بناؤه ثقافيا ً وأدبيا ً ومعنويا ً عرب

نوعي عميق عرب تحديد الرصاع واتجاهاته ليس
يف مواجهة الفصائل األخرى من الحركة الوطنية
وخاصة اليسار كما كان سائدا ً يف السابق أي قبل

األطر والهياكل واملؤسسات التي سبقت االنتفاضة
لتشكل مقدمة وأرضية ورافعة لها أدت إىل دفعها

االنتفاضة ،حيث جرت احتكاكات وصدامات بني

إىل األمام عرب اإلطار الناظم املجسد بـ «قاوم»

أنصار التيار اإلسالمي من جهة وتيار املنظمة

كنتاج لرتاكمات تاريخية وبنائية وثقافية ساهمت

بفصائلها ومؤسساتها املختلفة من جهة ثانية،

يف دفع االنتفاضة وفاعلياتها وأهدافها لألمام،

أدت لخلق حالة من التوتر يف النسيج االجتماعي،

بحيث دخلت االنتفاضة القاموس السيايس

األمر الذي تم تجاوزه بإعادة تصويب البوصلة

الدويل ،وشكلت نقطة مضيئة يف سفر النضال

عىل قاعدة العمل املشرتك يف مواجهة االحتالل.

الفلسطيني ،مؤكدة الطابع الشعبي والديمقراطي

آثرت «حماس» أن تبقى منفردة دون االنضمام

والوطني لها ،وذلك عرب األهداف الرامية لتحقيق

إىل «قاوم» وذلك بسبب تعثر الحوارات الرامية

حقوق الشعب الفلسطيني بالحرية واالستقالل،

لدمجها باملنظمة وأبرزها الحوارات التي تمت

حيث تجسد ذلك يف وثيقة االستقالل التي أعلنها

يف السودان ،فعملت عىل تحديد أيام وفاعليات

املجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد يف الجزائر

مختلفة عن أيام «قاوم» ،األمر الذي أبرز قيادتني

يف  ،1988/11/15والتي اعرتفت بها نحو 120

لالنتفاضة ،واحدة تتبع (م.ت.ف) وهي القيادة

دولة يف تلك الفرتة يف تعبري عن زخم االنتفاضة

الوطنية املوحدة ،والثانية تتبع حركة املقاومة

وقدرتها عىل التأثري يف الرأي العام واإلرادة الدولية

اإلسالمية «حماس» ،كما آثرت حركة الجهاد
اإلسالمي تحديد أيام وفاعليات خاصة بها أيضاً،

تأثرت املجموعات اإلسالمية التابعة لحركة

إال أن الجميع كان يشرتك بالكفاح يف مواجهة

اإلخوان املسلمني والتي كانت تعرب عنها مؤسسة

االحتالل بهدف إنهائه وتحقيق طموحات الشعب

املجمع اإلسالمي يف قطاع غزة ،باالندفاع الشعبي

الفلسطيني بالحرية واالستقالل ،وذلك عىل الرغم

لصالح حقوق الشعب الفلسطيني.

العدد (٢٠١٧ )40

16

من االختالف يف الربنامج السيايس بني «حماس»

يف صالح الطرفني ،وأن املصلحة العامة تقتيض

أو «املنظمة» ،حيث أكد ميثاق حركة حماس عند

وجود آليات من الرشاكة عىل قاعدة تضمن تحويل

انطالقتها أنها تهدف لتحرير كل فلسطني وال

املنظمة إىل جبهة وطنية عريضة تمثل الجميع
وفق برنامج الحد األدنى املتوافق عليه وطنياً،

يف ميثاقها وأدبياتها عىل النضال ضد اليهود وليس

وعىل قاعدة إصالحية وإدارة ديمقراطية باتخاذ

ضد االحتالل ،األمر الذي جرى تصويبه بعد مرور
 30عاما ً عىل إعالن ميثاق «حماس» يف العام ،88

القرار ،بحيث يتم استثمار هذه اإلدارة يف مواجهة
االحتالل وتقليل الخسائر وزيادة املكتسبات

من خالل وثيقة حماس السياسية الجديدة التي

واإلنجازات وتحقيق تعديالت يف توازنات القوى

أعلنها رئيس املكتب السيايس للحركة خالد مشعل

تضمن القدرة عىل الصمود والبقاء واالستمرار
وصوال ً لتحقيق اإلنجاز والهدف الوطني املتوافق

املرحيل الرامي إىل إقامة دولة مستقلة عىل حدود

عليه بني مكونات الشعب السياسية املجتمعية.

تؤمن بالتسوية والحلول املرحلية ،كما كانت تركز

يف أيار  ،2017من خالل املوافقة عىل الهدف
الرابع من حزيران عام  67إىل جانب التأكيد عىل

يشري االستعراض السابق ملسرية العمل

مقاومة االحتالل وليس اليهود ،إال أن عدم اإلقرار

الوطني الفلسطيني يف األرايض املحتلة إىل أن

بوحدانية ورشعية تمثيل (م.ت.ف) وأنها إطار

االحتالل لم يمر مرور الكرام وإنما واجهته

يمكن إعادة بنائه وتطويره كما جاء بالوثيقة،

تحديات كبرية قام بها الشعب الفلسطيني عرب

يعكس استمرارية األزمة بني حماس واملنظمة

أدوات وأشكال النضال املختلفة ،حيث أثبت

بسبب عدم اندماجها يف بنية املنظمة وعدم اإلقرار

صالبته وأصالته وتمسكه بمبادئه وحقوقه،

وهو ما زال يقاوم لنيل حقوقه املرشوعة متسلحا ً

برشعيتها ووحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني
إال بعد إعادة بنائها وتطويرها وإصالحها ،األمر

برتاثه ومسريته وتاريخه وعطائه وتضحياته وأنه

الذي يعكس استمرارية سعي «حماس» النتزاع
التمثيل بدال ً من املنظمة ،علما ً أن هذا النزاع ليس

صاحب حق ال يمكن إال أن ينترص عىل الرغم من
املعيقات والتحديات.
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دراسات

حرب عام 1967
والهوية الوطنية الفلسطينية

عماد غياظة *

ليس مستغربا ً ملن عاش يف النصف الثاني من

من مراحل هذا الرصاع املحتدم ،حرب العام
ً
ً
ً
ً
قيمية
ثقافية
فكرية
صدمة
 ،1967التي شكلت

لفلسطني حتى يومنا هذا ،يف املقابل قد ال يكون
هذا العمر املديد لالحتالل مستوعبا ً ممن عاش بعد

تجاوزت حدود الصدمة العسكرية وفداحتها

القرن العرشين أن يستمر االحتالل الصهيوني

للعرب والفلسطينيني من وجهة نظر قسم من

ً
خاصة بعد
انهيار النظام الدويل ثنائي القطبية،

العرب والفلسطينيني ،كان لها وقعها عىل الوعي

انطالق مرحلة السالم يف مؤتمر مدريد ،1991

العام والفردي والنخبوي ،ما أدى إىل تحوالت

وبعدها إعالن املبادئ «أوسلو»  ،1993واملراهنة

جذرية تناقض املهيمن والسائد ما قبل هذه

عىل النظام الدويل حينها.

النكسة.
كان السائد واملهيمن عىل الفكر قبل النكسة

هذا تقسيم واقعي لرؤية الفلسطينيني للرصاع

البعد القومي والعروبي واألممي ،عربيا ً
وفلسطينياً ،ولم تشكل حركة التحرير الوطني

الذي فرض عليهم منذ قرن من الزمن ،وهذا واقع
النخب السياسية الفلسطينية منذ اندالع هذا

الفلسطيني حتى وقوع الحرب خيارا ً متقدما ً

الرصاع حتى يومنا هذا .وحتى يجد هذا الرصاع

لغالبية العاملني والفاعلني يف الساحة الفلسطينية

نهاية له ،سيبقى الفلسطينيون عىل هذه الشاكلة.

والعربية ،ولم تحتل املفاهيم واملفردات الوطنية
التي تضمنها خطاب هذه الحركة وبرنامجها

* محارض يف جامعة بريزيت
العدد (٢٠١٧ )40
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التي شكلت من وجهة نظر أصحاب الفكر
ً
ً
ً
تعطيلية قد تبقي القضية
التفافية
رؤية
الوطني

مساحة من الوعي العام والفردي ،ما أدى إىل بقاء

العمل التحرري والنضايل من أجل فلسطني مشتتا ً

متناقضاً ،يطغى عليه طابع الرسمية الشكيل،
متناسيا ً أهم مبادئ العمل التحرري والنضايل

طويلة ،ما يؤخر تنفيذ مرتكزات العمل الوطني

«أرض املواجهة واملعركة» ،األمر الذي كان له

الفلسطيني الطالئعي ،واملتمثل يف ممارسة

وقعه عىل الهوية الوطنية الفلسطينية ،التي

النضال الوطني املبارش دون تحقيق مقوالت

كانت تعيش حالة امليالد الجنيني ملن عاش حالة

التوجه القومي :معركة التحرير واالسرتداد

الشتات والتهجري ،وهذا ناتج عن الواقع الذي ساد

والتوازن االسرتاتيجي والوحدة كمدخل للتحرير.

البلدان التي استقبلت الفلسطينيني املهجرين يف

لذلك واجهت الهوية الوطنية الفلسطينية

أراضيها ،فشعر الفلسطيني بأنه مختلف وغري

تحديات عدة من بينها الرشذمة عىل ضوء التوزيع

متماثل مع املحيط الذي نزل فيه ،وكانت الصدمة
أن املمارسة الواقعية متناقضة كليا ً مع الشعارات

القرسي للشعب الفلسطيني بعد النكبة ،وكأن
هذا التشتيت مخطط له ضمن املرشوع الصهيوني

الرسمية والخطابات الحكومية يف هذه البلدان.

االحتاليل اإلحاليل ،لتحقيق مقولة عدم وجود

الفلسطينية أسرية الرؤية العربية الرسمية سنوات

قد يستثنى من ذلك دولة أو أخرى يف البدايات،

شعب يف هذه األرض .فالفلسطينيون عىل أرضهم

ولكن ما كان يقلق أن األنظمة اتجهت نحو الهيمنة
واالستحواذ عىل الحركة الوطنية لتكون ً
أداة من

خضعوا لسلطات ثالث مختلفة ،اثنتان غيبتا
هوية الفلسطيني وشخصيته وحتى وجوده،

أدواتها يف الخالف العربي – العربي ،مع استباحة

والثالثة احتوته بالبعد القومي ،أما خارج الوطن،

استقاللية القرار الفلسطيني والعمل الفلسطيني
املكافح الذي جري ،أيضاً ،لصالح هذه األنظمة.

فالفلسطيني ليس أكثر من الجئ خرج من وطنه،
بأعداد وتركيبة وتشكيلة تهدد البنى السائدة يف
بعض البلدان املستضيفة ،ما اعترب تهديدا ً لكيان

لم تحقق الحركة الوطنية الفلسطينية رؤيتها
بما يتناسب ومهامها الوطنية أو رغبتها يف تفعيل

بعضها ،أما غريها فقد كان الفلسطيني بالنسبة

الوعي الوطني يف ظل الواقع الذي ساد بني النكبة

لها مجرد أداة تستخدم يف خضم التنافس

والنكسة ،فقد كانت تواجه تحديات وعقبات

والخالف العربي أو تعزيز الرشعيات الفوقية

كادت تؤخر تبلورها أو تنهي ديمومتها الجنينية
مبكراً ،كحالة إجهاض قرسي خارجي وداخيل.

ألنظمة طارئة بعد النكبة ،رسعان ما تحول
الفلسطينيون إىل فصائل ضمن املرشوع القطري

واجهت الحركة الوطنية الفلسطينية التحدي

لهذه النظم ،وعىل قاعدة أيديولوجية وفكرية غري
مرتبطة بمفهوم الوطن األم فلسطني.

الرسمي األبرز يف مطلع ستينيات القرن العرشين،

شكلت حرب العام  1967منعطفا ً تاريخيا ً

واملتمثل بتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية،
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رئيسا ً ليس لفلسطني فحسب ،وإنما للمنطقة
بشكل كامل ،قد يكون اتجاهه مخالفا ً للسياق

املجازر والحرب النفسية املنظمة التي تعرض لها
الشعب الفلسطيني.

املفرتض أن تتبلور فيه األحداث ،فعىل الرغم من

كان للتجربة املمتدة من  1948حتى  1967يف

هزيمة األنظمة فإنها تك ّرست ،بعد أن لم تطلها

األرايض التي خضعت لحكم دول عربية وسياق

تغريات كبرية يف املنطقة ،يف الوقت الذي أصبحت

العالقة التي حكمت بني الحاكم واملحكوم تأثري

فيه الفرصة مهيأة لصياغة الهوية الوطنية
الفلسطينية وتكريسها مناطقيا ً وجغرافيا ً

فاعل يف عدم القبول بتكرار التهجري مرة أخرى،
وفق قاعدة «نحن يف وطننا ال نشعر بشخصيتنا

مقارنة بما كان عليه الحال قبل الحرب ،عىل

وحقوقنا وهويتنا ،فكيف الحال خارج الوطن».

الرغم من الهزيمة الجديدة وخسارة ما تبقى من

ولم تحرت الحركة الوطنية الفلسطينية الناشئة
كثريا ً يف كيفية التعامل مع الكيان الرسمي

الخسارة تعترب ذات دالالت مادية أكرب مما كانت

للشعب الفلسطيني الذي أسس بدعم عربي

عليه النكبة  -ذات الدالالت النفسية واملعنوية

رسمي (منظمة التحرير الفلسطينية ،)1964

الصادمة للعقل العربي ،والفلسطيني كجزء من

وكان للحركة الوطنية موقف غري متفاعل معها

هذا املنظور -فمساحة األرايض التي خرستها

يف البداية ،بعكس التيارات القومية والعروبية

دول الجوار العربي ،واألهمية االسرتاتيجية لهذه

الفلسطينية ،والتيار التقليدي الرسمي الذي
ً
فرصة لبلورة
اعترب منظمة التحرير وتأسيسها

فلسطني وأراض عربية أخرى ،وعىل الرغم من أن

املناطق ،وأعداد السكان الذين خضعوا لالحتالل
ً
مجتمعة تمايزا ً عن النكبة.
شكلت

كيان رسمي يمهد لحالة جديدة وفرص مختلفة

وعىل الرغم من أن مساحة األرايض الفلسطينية

للفلسطينيني تختلف عما كانت عليه بعد النكبة

املحتلة كانت أقل بكثري مما كانت عليه يف النكبة،

واملوقف من حكومة عموم فلسطني وتجربة

فإن أعداد الفلسطينيني الخاضعني لالحتالل

املفتي أمني الحسيني بعدها.
ّ
تفطن التيار التقليدي والرسمي إىل أن املواقف

فالفلسطيني لم يرض تكرار ما حدث يف العام

السلبية من املحاولة األوىل للكيانية الفلسطينية
أحبطت عربيا ً ورسمياً ،كون قيادة املحاولة لم

االتعاظ مما جرى ملن أجرب عىل املغادرة ،فالبقاء
يف الوطن وإن كان خاضعا ً لالحتالل الصهيوني

تطمنئ النظم القائمة حينها ،وقد يكون لشخصية

كانت أكثر من الخاضعني لالحتالل إبان النكبة،
 ،1948عىل قاعدة أنها أيام ونعود ،أو من خالل

املفتي ورؤيته أثر بالغ يف عدم تعاطي العرب مع

قد يكون أقل كربا ً من الشتات والتهجري يف

محاولته .ظهرت هشاشة املواقف الفلسطينية

مخيمات دول الجوار ،عىل الرغم من الرتهيب
والرعب الذي استخدم صهيونياً ،من خالل

املتباينة من تأسيس هذا الكيان املعنوي
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والرسمي ،من خالل امليثاق القومي الذي تبناه
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املجلس الوطني األول يف القدس  ،1964والذي

وإنما للهويات الوطنية كجزء من رؤية نخب

تعاطى مع رغبات اململكة األردنية الهاشمية من

العرب ،خاصة يف بالد الشام والتي كانت فلسطني
جزءا ً فاعالً يف تحدي املحاوالت الرتكية املحمومة.

تجاوزت األرايض التي ضمت لألردن ،1950

تلقت البنى والتوجهات واألفكار املهيمنة
ً
ً
موجعة بهزيمة العام ،1967
رضبة
والسائدة

جهة بتحديد حدود الوطن للفلسطينيني والتي
من معركة التحرير ،ومن جهة أخرى مع سياق
التوجه العروبي والقومي تجاوبا ً مع النارصية

ويف مقدمتها التوجهات القومية والوحدوية ،أما

املرصية ،والبعد القومي ،واملحاذير األخرى للقوى

التقليدية فلم تتعرض لتلك النكسة املؤملة كما

العربية الفاعلة.

هو الحال يف الجمهوريات ،العتبارات داخلية

عكس ما سبق حالة املوقف الفلسطيني ،يف

وخارجية مغايرة لتلك التي حكمت الجمهوريات،

ظل التعدد واالختالف والرؤية املتباينة تجاه

خاصة القومية منها .عززت الهزيمة التوجهات

املؤسسة الرسمية التي أنشئت لتكون ممثلة

الوطنية ليس يف فلسطني فحسب ،وإنما يف املحيط

لهم وجامعة ملختلف توجهاتهم ككيان اعتباري

العربي ،مما جعل وضع الفلسطيني أكثر صعوبة،
وأصبح ما تبقى من هويته املنكرسة هدفا ً للهويات

املحتل االستيطاني ومخططاته ،والذي ينفي

الفرعية الوطنية ،لدرجة أنها تعرضت لضغوط

الوجود الطبيعي للهوية الوطنية الفلسطينية

لتكون ضمن تقسيمات الهويات الصغرى يف

الجامعة ،وينكر وجود ترابط مادي أو معنوي

األقطار التي شتت فيها الفلسطيني.

يؤكد هويتهم املوحدة واملتماسكة أمام جربوت

بني املجموعات املختلفة واملتناقضة التي عاشت

عىل الرغم من الهزيمة ،فإن الفلسطيني الباقي

كـ«غوييم يف أرض امليعاد ،إىل أن عادت األرض

عىل أرضه والخاضع لالحتالل املبارش تواصل مع

ألصحابها» .فمن الواضح أن أخطر ما تعرض له

فلسطينيني آخرين انقطع التواصل معهم منذ

الفلسطيني بعد فقدان الرابط املبارش والجمعي

العام  ،1948وانتقلت الوجهة بعد هزيمة 1967

مع أرضه بالنكبة ،كان تفكيك هويته الوطنية

إىل فلسطني بعد أن كانت متناثرة يف الشتات،

وتشتيتها وإن كانت بشاكلتها البسيطة وغري

وبدأ يظهر بني الفلسطينيني تصور أكثر جال ًء

املعقدة العتبارات تاريخية حكمت املنطقة لقرون

للهوية ،خاصة أنها هوية وطن ،وليست هوية

طويلة .هذه الهوية املتبلورة ضمن السياق

شتات ولجوء وتهجري .هوية وطن يخضع بكامله

القومي يف نهاية القرن التاسع عرش وبداية القرن

لالحتالل االستيطاني ،لم تتعارض واملرحلة

العرشين كجزء من النطاق يف املحيط القومي ،يف

األوىل لتشكل هوية فلسطينيي الشتات وتبلورها،

مواجهة محاوالت الهيمنة والطمس الرتكية التي
شكلت تحديا ً مبارشا ً ليس فقط للهوية القومية

التي يف غالبها ارتكزت إىل ما واجهه الفلسطيني
من النكبة ،والتهجري واللجوء ،تهجري املحتل
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الصهيوني ،واللجوء يف ظل األنظمة املحيطة ،ذات

من معاناة املخيم ،وحالة الغربة واالغرتاب،

الهويات املختلفة ،والربامج القطرية «الوطنية»

والوطن أو ما تبقى منه بعد  1948لم يكن
متاحا ً لهذه الحركة .واستطاعت هذه الحركة رفع

املبارشة.

وترية االستقطاب لها ولهويتها الفرعية املؤسسة

التي لم تول القضية الفلسطينية األهمية العمالتية
احتاجت هوية الوطن سنوات أيضا ً لتتبلور
كما كانت مع هوية الشتات ،وكانت أيضا ً بحاجة

بعد املواجهة املبارشة يف معركة الكرامة ،1968
وكلما كانت معارك الحركة قريبة من الوطن
كانت أكثر انتشارا ً واستقرارا ً فلسطينياً ،وحتى

لزمن آخر من أجل االندماج مع هوية الشتات،

عربيا ً وأممياً ،وهذا ما كان بعد الكرامة ،عىل

وأصبح الفلسطيني يواجه مركبات مختلفة
لهويته الفرعية ،التي ارتبط جزء منها بما قبل

الرغم من تعقيدات الحالة التي تبعتها يف العالقة

النكبة ،وآخر ارتبط بما بعد النكبة وقبل هزيمة

مع دولة األردن ونظامها ،وكذلك األمر مع لبنان،

 ،1967وجزء ارتبط بالوطن بمكوناته الجغرافية

الذي عاش الفلسطيني فيه فرتة أطول وتجربة
أكثر تداخالً مع بنيته الداخلية ،مما جعله يواجه

للتطهري املعنوي لهوية الفلسطيني ،واألرايض

منطق اللبنانيني كما األردنيني يف أنكم تعملون

التي احتلت يف العام  ،1967والتي فككت هويتها
تفكيكا ً مبارشا ً وغري مبارش ،وغزة التي خضعت

للسيطرة علينا بشكل رئيس عىل حساب برامجكم

الثالثة ،األرايض الفلسطينية  1948التي خضعت

وقضيتكم.
شكلت عملية توحيد تمثيل الفلسطينيني

لحكم مرص ،واألرايض التي خضعت لألردن.
ومن الواضح أن الحالة التي وجد الفلسطيني

وانتزاع االعرتاف بالحركة الوطنية الفلسطينية

نفسه فيها بعد هزيمة  1967قد تعترب أكثر
تحديا ً مما كانت عليه بعد النكبة ،شتات وهوية

بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الشغل
الشاغل لحركة التحرر الوطني ،ولم يشغل بالها
كثريا ً حالة الوطن املحتل ،ومكانته ودوره يف هذه

لجوء ،ومحاوالت احتواء وطمس وتغييب،
وخسارة كاملة لكل األرايض الفلسطينية ،ونكسة

الحركة ،حتى تمثيله يف مؤسسات منظمة التحرير

معنوية للتيار القومي الذي لم يستطع تحقيق

بعد تغري ميثاقها القومي إىل ميثاق وطني عام

وعوده (تراكم الهزيمة ،وتراكم النرص للعدو)،

 ،1968وسيطرة قوى العمل املسلح عليها بعد

والتحدي أكرب للحركة الوطنية الفلسطينية التي

أن كانت السيطرة للقوميني والتقليديني .وغاب
عنه فعليا ً وتمثيالً خاصة األرايض التي احتلت

املعنوي للشعب الفلسطيني ،ولم يكن بعد يف

عام  ،1948وتلك التي حكمت من األردن منذ

برامجها أهمية للوطن يف املواجهة والتحدي،

 1948حتى  ،1967أما غزة فكان لها تمثيل
مناسب بنفسها أو بمن عاش فيها الجئاً ،أو مر

عليها مهام جسام ،خاصة أنها تحكمت بالكيان

كونها حركة وطنية الجئة ويف الشتات ،خرجت
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فيها بمراحل لجوئه ،وظهر بعد حزيران 1967

وقعت أحداثه بداية يف األرايض املحتلة عام 1948

عند البعض هذا التمايز مما دفع للتمييز ،وكان

ثم امتدت إىل األرايض التي احتلت عام ،1967
ليس عىل االحتالل فحسب ،وإنما أيضا ً عىل

تواجه مخاطر عديدة تختلف عما كانت بعد

حركة التحرر الوطني الفلسطيني التي كانت

النكبة .واالحتالل بحد ذاته محفز للباحثني عن

تعيش مجدها يف حقبة لبنان ،وقد حازت ما أرادت

دور ومكانة وفعل يف الحركة الوطنية ،مدركني

من وحدانية التمثيل ملنظمة التحرير الفلسطينية.

أن الواقع بعد  1967ليس كما كان قبله ،وأن

ففي يوم األرض من العام  1976انطلقت

استهداف الحركة الوطنية الفلسطينية من

املواجهات مع املحتل يف األرايض التي احتلت عام

خارجها ،أو من داخلها خدمة لغريها ،سيضعفها،

 ،1948وامتدت لباقي فلسطني وبأدوات بسيطة،

ويحد من إمكانية تحقيق أهدافها ،وأن تناقض

وبعنفوان وطني ذاتي كان له منحاه الخاص عن

الهويات مع املحيط العربي سيطغى عىل التناقض

املنحى الوطني العام الذي حكم الحركة الوطنية

الرئيس مع االحتالل الصهيوني ،فالهويات

منذ سيطرة فصائل العمل املسلح عليها.

الباحثة والصاعدة تعمل عىل تكريس نفسها
بتوتر عال وبرغبة طامحة ،وأحيانا ً بعنف يستمد

شكلت أحداث يوم األرض وما تالها من
تصاعدات تحوال ً محوريا ً يف تشكيل الهوية

رشعيته من نبل الهدف ،وقداسة الطرح ،ورضورة

وتركيبتها وتوجهاتها ،وكان منها أن صبغت

التحقيق.

الهوية بالتعددية والخصوصية ملكوناتها ،دون

له نصيب يف الهوية الوطنية الفلسطينية التي

ليس مستغربا ً أن تعيش الحالة الفلسطينية

اإلخالل بمرتكزاتها الرئيسة ومنها «الفلسطينية»،

خاصة يف األرايض التي حكمت من األردن أو

التي أصبحت بعد يوم األرض أوسع وأشمل
وأدق ،مقارنة بما كانت عليه سابقاً ،وبدأت هوية

البعض ،أو النخب الفوقية أو املعينة أو املدعومة،

الوطن تزاحم لتنتزع مكانتها ودورها وفعلها يف

فقد كان للضم وقعه عىل الهوية الوطنية ،وكان

الهوية والحركة الوطنية ومؤسساتها .وعىل ضوء

للحكم العسكري املبارش وقعه عىل الفلسطينيني

ما تعرضت له الحركة الوطنية يف الشتات من

يف أرايض العام  ،1948لذلك عملت الحالتان عىل

رضبات وحصار تمثل يف الخسارة االسرتاتيجية

تعزيز وتمكني هويتهم املقاربة للهوية العامة من

بالخروج من لبنان عام  ،1982ولم يتبق لها

خالل مواجهة االحتالل والصمود أمام سياساته.

من شعاراتها سوى االستعانة بالوطن ومقدراته

وكان االنفجار الذي كان له وقعه ليس عىل

ومكوناته ملمارسة هذه الشعارات ،فاحتل الوطن

االحتالل فحسب وإنما عىل حركة التحرر الوطني

أهمية لم يحزها منذ العام  ،1964ليمكن القول

الفلسطيني عام  ،1976يف يوم األرض الذي

إن الفرتة املمتدة من  1976حتى  1987شكلت

تحت االحتالل الصهيوني تشوهات يف هوية
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بفلسطينيتنا ووطننا أينما كنا ووجدنا.

مرحلة االندماج واملقاربة للهويات الفرعية نحو
هوية جامعة للوطن نصيب مهم وفاعل فيها ،تمثل

هويتنا الوطنية الفلسطينية ما زالت تبحث

يف بلوغ من ولدوا تحتل االحتالل العرشين ،حتى
فجروا نسقا ً متجددا ً من أدوات الهوية الوطنية

عن كينونتها الجمعية ،فهي من الهويات الوطنية
العربية القليلة التي ما زالت يف مرحلة البحث عن

األكثر اخرتاقا ً وتجذرا ً يف الوعي العام ،فارضني

االستقرار النسبي ،فلم تعرب ما مرت فيه قريناتها

أنفسهم وخصوصيتهم عىل املحيط العربي الذي

التي خضعت لحكم األتراك ومن ثم االستعمار
وتخلصت ماديا ً من األخري منذ أكثر من نصف

يف وجود شعب أعزل يواجه املحتل باالنتفاضة
نموذجا ً غري قابل لإلنكار أو التنحية أو التغييب.

قرن ،مما يجعل املرحلة التي اجتازتها الهوية
الوطنية غري متماثلة باملمارسة والواقع املحيط،

شابت الوطن تفاعالت مع واقع معاش أصبح

كما هو الحال مع الكيان االعتباري الرسمي ،أو

ينظر إليه برؤية مختلفة ،مما كان له األثر يف

البنى الفوقية الرسمية التي شكلت لتكون من

تطور الفكر السيايس الفلسطيني ،نحو إعالن
االستقالل ،واملرحلية ،والحلول املقبولة واقعياً،

األدوات لهذه الهوية «الباحثة» عن نفسها بعد

ال يقلقه الفلسطيني البعيد ،والعالم الذي رأي

أكثر من قرن دموي ومحبط ومعاد لهوية شعب

وحتى املفاوضات واالقرتاب أيضا ً من فكرة الدولة

لم يرحمه املحيط ،ولن تغفر له األجيال التي ما

عىل األرايض املحتلة  .1967أصبح الفلسطيني
فلسطينيا ً أينما كان ،حتى من يحملون الجنسية

زالت تبحث عن هويتها وفيها .وهي باحثة عن
االستقرار بالوعي والتجذر لتجاوز تشويهات

اإلرسائيلية ،أصبحوا أوال ً وكغالبية أمام أنفسهم

الهويات املسقطة عىل الوطن والشعب ،ومواءمة

فلسطينيني ،وأمام غريهم ،حتى من فرضوا
عليهم هويتهم قرساً ،وأصبحت فلسطني كاملة

نفسها لتتجاوز املراحل التي عانت منها الهويات
العربية املفككة واملرشذمة اليوم.
لقد كان صحيحا ً من جهة أن حرب العام

وإن كانت «دولتها» ال تحقق كثريا ً من مساحتها.
والهوية الوطنية دون وطن تبقى أسرية بساط

 1967خسارة كبرية للجميع ،وهذا ما سعت

الريح الذي يسبح دون هدى وبوصلة ،تتلقفها

القوى املعادية إىل تمريره وتكريسه يف الوعي
الفلسطيني أوالً ،والبناء عىل ذلك لنفي شخصيته

رياح وتطردها رياح ،وتجذبها رياح وتبعثرها
رياح وأحيانا ً عواصف ،وشكل الفعل الوطني عىل

وكينونته وهويته ووطنه ،لكن االحتالل خلق

األرض ويف الوطن مرحلة اكتمال تبلور الهوية

الحالة وخلق نقيضها ،ما مكننا من أن نشكل

الوطنية الفلسطينية ،وال يعني ذلك الرسو عىل

قطعة رضورية يف مسرية إعادة بناء الهوية

رصيفها الدائم ،فال ثابت يف الهوية حتى تكتمل
الرؤية تحقيقاً ،بشعور جمعي عام وطني

الجامعة للشعب الفلسطيني ،الذي يواجه اليوم
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مخاطر قد تتجاوز ما كان ،ويف غالبها بنيوية
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وبني السوفييت .واضطروا لقبول ما لم يقبل
سابقاً ،فكانت مفاوضات مدريد والوفد التمثييل

وذاتية بنخب متداعية ،وأفكار قد تكون خطورتها
عىل الهوية الوطنية الفلسطينية كما كان يف املحيط
العربي .ولم نعمل جميعا ً عىل توطني وتجذير ما

املنقوص ،وجاءت مفاوضات أوسلو الرسية

كان ،وصياغة وتجديد ما سيكون بعد عرشات

وكأنهما حالتان تثبتان التفاعل الداخيل الذي ساد

السنوات من السلطة والحكم لبناء ما يمكن القادم

بعد حرب حزيران ،وسميت الوفود بمسميات

من أجيال من االستمرار يف املسرية بهوية وطنية
جامعة ،ومرتبطة أوال ً بالوطن ،وساعية إليه.

الداخل والخارج ،وكأن الهوية ما زالت تتلقفها
أمواج التناقضات الثانوية ،عىل حساب الرئيس،

الهوية :تحديات الحاضر والمستقبل

ومنذ ذلك الوقت تواجه الهوية تحديات بدالالت
موجعة ومؤملة.

مر نصف قرن عىل هزيمة العام ،1967

تعددية الوالءات يف مواجهة االنتماء ،لم تبق

وأجيال عديدة من الفلسطينيني مروا عىل هويتهم

حالة االنتماء التي طغت بعد العام 1967

«هوياتهم» ،فمن جهة كانت الحرب وما ترتب عليها

بعنفوانها ،وسادت بعد إطالق مرشوع الحكم

فرصة لتعزيز هوية الفلسطينيني أمام الهويات

والسلطة مفاهيم الوالءات عىل حساب ذلك،
وهذا يعترب عامَا ً وال يخص الشأن الداخيل فقط،

األخرى ،ومن جهة أخرى برزت تحديات جديدة
أما هذه الهوية بعد استقرار نسبي امتد حتى

وإنما واإلقليمي والدويل ،هذه التعددية املرتبطة

مطلع التسعينيات من القرن العرشين ،فالنظام

باملصالح دون املصلحة الوطنية الجامعة شكلت
تفكيكا ً جوهريا ً للهوية ،وإحالال ً تجميعيا ً شكليا ً

الدويل الجديد ،واالنهيارات العربية والداخلية
الفلسطينية ،والرتاجع يف األولوية لصالح أولويات

لها برموز فوقية عامة ال تخرتق البنى املجتمعية

أخرى ،ودخول العالم مرحلة العوملة وتحدياتها

الحقيقية ،بل هي غريبة ومغرتبة عنها ،والتعامل

ملفهوم الدولة والسيادة والهويات الوطنية أو

معها عرب وسطاء غري كفؤين .وبما أن «الوطن»
أصبح أكثر غموضاً ،واملواطن أصبح أكثر بعدا ً عن

القومية .الفلسطينيون بكيانيتهم الرسمية
وهويتهم املعنوية تعرضوا كغريهم من الشعوب

العام ،فإن الهوية تصبح أكثر شكلية ،ورسمية،

لهذه الضغوط ،لكن لواقعهم وقعه وتأثريه عليهم
أكثر فعالً وتأثريا ً لعدم استقرارهم وعدم تناغم

وال تتجاوب وحاجة املواطن ورغبته ،فينطلق
البحث عن هويات فرعية توفر له ما تعجز عنه

مصالحهم الوطنية «دائماً» مع مصالح املحيط،

أدوات الهوية الوطنية من سلطة حكم ،وأحزاب،

وعدم تجانس مطالبهم يف الغالب مع الطابع

وحركات مجتمعية مدنية ،لريقى الوالء الجهوي

الدويل السائد ،فمع انهيار االتحاد السوفيتي
أصبح الفلسطينيون وحيدين دولياً ،عىل الرغم

والعائيل والعشائري والديني وغريها من الوالءات
عىل حساب الوطني.

من عدم وضوح التحالف االسرتاتيجي بينهم
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نظام «سيايس» عاجز عن االخرتاق واالقرتاب

دون أن يكون له مكان يف البحث عن العالج .وقد

من املواطن ،بأحزابه وحركاته وبنيته السياسية

عاجلتنا الحالة العربية بالتيارات السياسية التي

والثقافية ،مما دفع املواطن لالبتعاد عنه ،بقدر

تقدم األمة الدينية عىل حساب غريها ،وهذا اعترب

ما يتجنب سلطته ،ويقرتب منه بقدر ما يستفيد

من املخاطر التي هددت الهوية وما زالت ،وتعزز
ذلك ثقافيا ً نخبويا ً سياسيا ً وبعد  2007سلطوياً،

والبقاء واالستمرارية ،فالعالقة مشوهة بني

وعاد الفلسطينيون كما كانوا قبل حرب حزيران

الطرفني ،فهي بني الوعي املتناقض لحاجات كل

 1967ال تواصل بينهم ،وال اقرتاب أو مقاربة

طرف ،وكأنهما غريبان ال يتبع أحدهما اآلخر،

ثقافية ومعنوية ،فغزة تخضع لحالة مختلفة،

فهو نظام وليد لحظة تاريخية شابتها حالة

والضفة كذلك ،والوطن األول يتعرض ألشد ما

الهزيمة والرتاجع .وقد حكمتها مقوالت وتعميمات

تعرض له منذ  ،1948والفلسطيني يف الشتات
أصبحت هويته أكثر بعدا ً عن فلسطني ،وهذا

التغريات الدولية واإلقليمية ،والزحف االستيطاني

كله يحدث والثقافة الرعاعية للنخبة تعتقد أن

الكبري.

الخيارات للشعب أفضل عندما هي تتحكم فيه،

منها ،بعالقة منفعية فوقية غري قابلة للتجديد

الخيارات املتاحة ،والحفاظ عىل ما تبقى ،وتحدي

وأسوأ عندما ال يكون لها وجود.

ثقافة سياسية نخبوية عززت االنفراد واإلقصاء
والحقائق املطلقة ،وكأننا نؤكد عىل النصوص التي

هويتنا شبابنا ،وحني تشيخ هويتنا بعد

تشدد عىل أننا جزء من األمة العربية بكل ما تمر

خمسني سنة فقط ،قبل أن تشب ،فهذا يعني

به من مراحل ،دون أن نمارسها برتاتبية طبيعية

أنها ما زالت يف مرحلة البحث عن ذاتها ،وهي

لنقول إننا عربناها بتوافق وانسجام مع أنفسنا،

بالرضورة يجب أن تكون لذاتها ،وهي قد تكون

وليس كمن يصاب باملرض من خالل العدوى،

بحاجة لصدمة كبرية تفوق حزيران عام .1967
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دراسات

القضية الفلسطينية في مرحلة الرئيس األميركي ترامب

أحمد عيسى*

يمثل عقبة أمام السالم ،األمر الذي شكل انقالبا ً

تضمن خطاب دونالد ترامب االنتخابي خالل
حملته االنتخابية ،وكذلك ترصيحاته الصحافية ما
بعد إعالن فوزه بالرئاسة ،كل ما من شأنه أن يثري
قلق الفلسطينيني ومخاوفهم من إمكانية مواصلة
العملية التفاوضية مع االحتالل اإلرسائييل بشأن
حصولهم عىل حقهم يف دولة مستقلة ،والتي
تفاوضوا عليها ألكثر من عقدين وفق مبدأ حل
الدولتني.
إذ أعلن ترامب عدم التزامه بمبدأ حل الدولتني
املجمع عليه دولياً ،وهدد بنقل سفارة بالده من
تل أبيب إىل القدس ،واعترب أن االستيطان  -يف
الضفة الغربية بما فيها القدس الرشقية والتي
جرى احتاللها يف العام  ،1967والتي تعترب مع
قطاع غزة إقليم الدولة الفلسطينية املنشودة -ال

عىل ثوابت السياسة الخارجية األمريكية لعقود
مضت.
ومنذ تسلمه مهامه رسميا ً يف العرشين من
كانون الثاني املايض وحتى تاريخ كتابة هذه
الورقة استقبل الرئيس األمريكي يف البيت األبيض
مجموعة من زعماء املنطقة ،أولهم امللك عبداهلل
الثاني ملك األردن ،ورئيس الوزراء اإلرسائييل
بنيامني نتنياهو ،وويل ويل العهد السعودي
محمد بن سلمان ،ورئيس الوزراء العراقي حيدر
العبادي ،والرئيس املرصي عبد الفتاح السييس،
ً
عالوة عىل الزيارة التاريخية وحفاوة االستقبال
الذي قوبل به الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
تأسيسا ً عىل ما سبق ،هناك حاجة السترشاف
ماذا يف جعبة الرئيس األمريكي للقضية
الفلسطينية يف هذه اللحظة من الزمن .األمر الذي

* باحث يف الشأن الفلسطيني
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ً
ً
خاصة أن كثريا ً من السياسيني
مجازفة،
قد يبدو
والباحثني يف الشأن السيايس أعربوا عن صعوبات
منهجية واجهتهم يف قراءة عقل الرئيس ترامب
السيايس وماذا يمكن أن يتمخض عنه داخليا ً
وخارجياً ،وتعترب عديد املقاربات املختلفة
واملتناقضة أحيانا ً التي قدمت يف هذا الشأن من
الباحثني من أهم الشواهد عىل هذه الصعوبة.
يف محاولتها اإلجابة عن السؤال أعاله ،ستسعى
هذه الدراسة إىل مقاربة املوضوع من منظور
دراسة محركات السياسة األمريكية يف عهد
الرئيس ترامب ،األمر الذي يتطلب دراسة الوضع
الجيوسيايس للواليات املتحدة األمريكية يف هذه
املرحلة من الزمن ،التي ينهار فيها النظام العاملي
الذي أنشأته الواليات املتحدة وقادته وحدها أكثر
من ربع قرن ،ويف لحظة وصلت فيها مشاعر
الخوف والغضب داخل املجتمع األمريكي إىل نقطة
الذروة .وذلك من خالل إلقاء الضوء ابتداء عىل
حالة التحول لدى الناخب األمريكي ،هذا التحول
الذي تحركه مشاعر الخوف من القادم والغضب
عىل ما هو قائم ،وكذلك حالة التحول يف النظام
العاملي ،ودور الواليات املتحدة األمريكية يف توجيه
عملية التحول هذه ال سيما عىل الصعيد العاملي،
لغايات إيصالها إىل املآالت التي تخدم شعار
«أمريكا أوال» ،ومن ثم فهم ما يدور يف منطقة
الرشق األوسط كأحد مكونات النظام العاملي
والتي تعيش بدورها حالة تحول جذرية ،عالوة
عىل فهم تأثريها وتأثرها بما يحدث يف األخري،
ومن ثم تحديد احتياجات كل من الفلسطينيني
واإلرسائيليني كطريف الرصاع األسايس يف املنطقة،
من كل من النظامني العاملي واإلقليمي يف سياق
سعي األخري لالستقرار واملساهمة يف بناء نظام
العدد (٢٠١٧ )40

عاملي مستقر ،وتأسيسا ً عىل ذلك ربما يصبح من
السهل استرشاف املحددات األساسية واملبادئ
العامة التي ستحكم سياسة الرئيس الجديد يف
معالجة الرصاع الفلسطيني اإلرسائييل.
لتحقيق ذلك ،ستحاول هذه املقالة اإلجابة
عن مجموعة األسئلة اآلتية :هل انتهى النظام
العاملي الذي نشأ بعد نهاية الحرب الباردة يف
العام 1991؟ ما هو النظام العاملي الجديد الذي
ال يزال يف طور التشكل وبدت مالمحه يف خطاب
الرئيس ترامب االنتخابي وقراراته التنفيذية؟
ما هي غايات الرئيس الداخلية والخارجية؟ ما
هي أولويات الرئيس ترامب يف الرشق األوسط؟
ما هي التهديدات اآلنية واملستقبلية التي تواجه
إرسائيل يف إقليم متغري؟ وما مدى حاجة إرسائيل
إىل محيطها اإلقليمي والدويل ملواجهة هذه
التهديدات؟ أين تكمن قوة الفلسطينيني يف هذه
اللحظة التاريخية؟ وما هي نقاط ضعفهم؟
لإلجابة عن هذه األسئلة وما قد يتفرع عنها من
أسئلة أخرى سيجري تقسيم هذه املقالة إىل مقدمة
وخاتمة وثمانية عناوين بحيث يجري اإلجابة عن
كل سؤال تحت عنوان من هذه العناوين ،وتحت
العنوان أدناه ستحاول هذه املقالة فهم حالة
التحول لدى الناخب األمريكي التي أسفرت عن
الفوز غري املتوقع للرئيس ترامب ،وعىل ضوء
إجابة السؤال أعاله ستحاول هذه الورقة فهم
عقل الرئيس ترامب وكيف يفكر سياسياً.

ترامب يجيد قراءة المجتمع األميركي
الخائف والغاضب
يف معرض قراءتهم لفوز الرئيس ترامب يف
االنتخابات الرئاسية األمريكية الخامسة واألربعني،
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أدى الوضع االقتصادي املتهاوي لرشائح
كبرية من املجتمع األمريكي ،خاصة املتذمرين منه
والغاضبني عليه ،إىل زيادة شعورهم بأن بالدهم
تصادر منهم ،حتى أصبحوا يجدون صعوبة يف
التعرف إليها ،وباتوا عىل قناعة بأنهم يمولون
تأمينا ً صحيا ً للكساىل الذين ال يعملون ،ويشكون
أيضا ً من أنهم يمولون برضائبهم هجرة غري
2
منضبطة.
تالقت مشاعر الغضب هذه مع مشاعر
غضب وتذمر بدأت تتنامى لدى رشائح أخرى
من املجتمع تحركها عوامل أخرى منبعها لونهم
األبيض ،وقناعاتهم الدينية ،وموقفهم من املرأة،
وزواج املثليني.
وكان نعوم تشومسكي ،املفكر األمريكي
املشهور ،قد عرب برباعة عن مشاعر الخوف
والغضب التي ترتاكم داخل رشائح واسعة يف
املجتمع األمريكي منذ أكثر من عقدين ،عالوة
عىل تحذيره من تداعيات تراكم هذه املشاعر
بقوله" :ما زلت أكتب وأتحدث عن خطر بروز
أيديولوجيا وكاريزما يف الواليات املتحدة ،يمثلها
شخص يمكنه استغالل الخوف والغضب اللذين
يختمران منذ مدة طويلة يف أغلب رشائح املجتمع،
ورصفهما بعيدا ً عن األسباب الحقيقية للضائقة،
وتوجيههما نحو أهداف سهلة ،إذ يمكن أن
يؤدي ذلك إىل ما يسمى الفاشية اللطيفة ،لكن
ّ
منظرا ً صادقا ً عىل شاكلة هتلر،
ذلك يقتيض
وليس شخصا ً أيديولوجيته الوحيدة املعروفة هي
«األنا» ،3يف إشارة منه للرئيس ترامب.
يشري ما تقدم إىل أن رشائح واسعة من
املجتمع األمريكي ممثلة بالعمال البيض،
والفالحني يف األرياف ،وأولئك املتذمرين من فوز

األمر الذي فاجأ كل املتابعني لهذه االنتخابات
حول العالم ،بمن فيهم ترامب نفسه ،قال البعض:
«إن من شعر نفسه فائزا ً يف هذه االنتخابات ،هم
هؤالء األمريكان البيض يف األرياف الذين لم يكن
صوتهم نافذاً ،سواء من يؤيد الحزب الجمهوري
أو الديمقراطي ،والذين يشعرون بأن ترامب
أوصل صوتهم وغضبهم وشعورهم العميق
1
بالتهميش».
تعترب الواليات املتحدة األمريكية دولة بيضاء
تقليدياً ،صحيح أنها تتحول مع الوقت إىل دولة
ملونة نتيجة الهجرة الواسعة إليها ،ولكن حتى
اللحظة ال تزال الكتلة البيضاء املشار إليها تمثل
األكثرية يف املجتمع األمريكي.
كانت الواليات املتحدة األمريكية -اإلمرباطورية
الوحيدة يف العالم -وغريها من الدول الصناعية
الغربية الكربى قد شهدت نموا ً اقتصاديا ً هائالً
خالل ربع القرن املايض والذي تربعت فيه
الواليات املتحدة عىل عرش النظام العاملي ،إال أن
الثروة العائدة من هذا النمو كانت قد تركزت يف
أيدي الرشيحة الغنية التي ال تتجاوز نسبتها %1
من املجتمع.
كما أدت العوملة وتوسع اتفاقيات التجارة
العاملية إىل ذوبان عدد كبري من الوظائف
الصناعية التقليدية نتيجة نقل أصحاب املنشآت
االقتصادية الكربى مراكز عملهم إىل بلدان مثل
الصني ،واملكسيك ،وماليزيا ،وغريها من الدول،
حيث األيدي العاملة الرخيصة ،األمر الذي كان
عىل حساب رشيحة العمال ووظائفهم ،إذ فقد
معظمهم وظائفهم نتيجة ذلك ،أو أصبحوا من
ذوي الدخل املحدود.
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باراك حسني أوباما ذوي األصول اإلفريقية يف
االنتخابات الرئاسية السابقة ،واملعارضني لقيادة
امرأة للواليات املتحدة ،واملحتجني عىل زواج
املثليني ،قد تملكتهم مشاعر الغضب عىل ما آلت
إليه أحوالهم وأحوال بالدهم ،وسيطر عليهم
اإلحساس بالخوف عىل مستقبلهم ومستقبل
أبنائهم ،وتملكتهم مشاعر التذمر من الرشيحة
السياسية األمريكية التقليدية لعدم إصغائها
لهم وملطالبهم ،تلك املشاعر التي ال شك يف أنها
ستقود إىل تغريات وتحوالت اجتماعية وسياسية
واقتصادية داخل املجتمع األمريكي ،األمر الذي
بدوره ستكون له آثاره عىل السياسات األمريكية
الداخلية والخارجية.
وفيما غابت هذه الكتل االنتخابية الضخمة
وما يحركها من مشاعر عن أجهزة رادار الحزبني
اللذين يتناوبان حكم الواليات املتحدة األمريكية،
نجح الرئيس ترامب والفريق العامل معه يف
الوصول إىل هذه الرشائح املنسية وغري املدرجة
عىل الئحة اهتمام السياسيني التقليديني ،وتصميم
خطاب انتخابي يالمس خوفهم وغضبهم
وتذمرهم ،األمر الذي كان من أهم أسباب فوزه
يف االنتخابات.
يرى تشومسكي يف هذا السياق أن ترامب كان
كاشفا ً لهذه الحقائق املتأصلة يف املجتمع األمريكي
وليس منشئا ً لها 4،ويرى آخرون أن فوز ترامب
نجاح شخيص له عىل حساب الحزب الجمهوري
5
الذي ينتمي إليه ،والحزب الديمقراطي املنافس له.
ولكن ،هل يكفي ما تقدم من اكتشاف ترامب
وفريقه الحقائق املتأصلة يف املجتمع األمريكي منذ
عقود والتي أشار إليها تشومسكي يف معرض
تعليقه عىل فوزه ،فضالً عن نجاح هذا األخري يف
العدد (٢٠١٧ )40

تصميم خطاب انتخابي يحاكي رغبة املجتمع
األمريكي يف التغيري ،يف قراءة عقل الرئيس
السيايس؟
ويف محاولة لإلجابة عن السؤال أعاله ،قال
جريمي شابريو ،مدير األبحاث يف املجلس األوروبي
للعالقات الخارجية :إن أحدا ً ال ينبغي له أن يعتقد
أنه يعرف ما سيقوم به ترامب ،حتى لو كان هذا
6
الشخص هو دونالد ترامب نفسه.
يرى إليوت كوهني مدير برنامج الدراسات
االسرتاتيجية يف جامعة جونز هوبكنز للدراسات
الدولية املتقدمة ،وأحد كبار املستشارين السابقني
يف وزارة الخارجية يف إدارة الرئيس األسبق جورج
بوش االبن ،أن لدى ترامب اقتناعا ً قويا ً بعدد
من القضايا يف حقل السياسة الخارجية ،لكن
هذه القناعات ال ترتقي إىل مستوى وجهة النظر
املتماسكة للعالم ،وهذه واحدة من املشكالت يف
الحكم عىل زعيم ال يقرأ ،وال يشعر بأنه بحاجة إىل
تثقيف نفسه أصالً حول النظام الدويل الذي أنشأته
7
الواليات املتحدة عىل مدى نصف القرن املايض.
وثمة من يرى أن ترامب ليس أيديولوجياً ،فهو
ليس محافظاً ،وال هو من املحافظني الجدد ،كما
أنه ليس واقعياً ،وال مثالياً ،وال حتى انعزالياً،
ويضيف هؤالء إن ترامب براغماتي يملك غريزة
ً
ً
ً
وثقة ال حدود لها بقدرته عىل
بحتة،
تجارية
التفاوض عىل أي يشء وتحقيق نتائج أفضل
8
ألمريكا.
ذهب الخبري السيايس واملؤرخ والرت راسيل ميد،
للقول إن ترامب يمثل التقاليد «الجاكسونية»،
نسبة للرئيس األمريكي األسبق جاكسون ،يف
السياسة الخارجية ،ويحدد ميد تلك التقاليد يف
الشعبوية ،والقومية ،وعدم الثقة بالعالم الخارجي،
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األنظمة منذ مؤتمر فينا يف العام  .1815بدءا ً
بالنظام متعدد األقطاب الذي انبثق عن مؤتمر
فينا يف العام  ،1815والذي أسست له معاهدة
وستفاليا يف العام  ،1648التي بدورها أنشأت
الدولة األمة 10.ثم النظام ثنائي القطبية الذي
انبثق عن معاهدة يالطا بعد الحرب العاملية
الثانية 11،وأخريا ً النظام أحادي القطبية الذي نشأ
يف الفرتة املمتدة بني عامي ( ،)1991-1989إذ
انهار يف هذه الفرتة االتحاد السوفييتي ،وانتهت
خاللها معجزة االقتصاد الياباني ،وجرى فيها
التوقيع عىل معاهدة ماسرتخت التي أنشأت
االتحاد األوروبي ،وعرفت فيها الصني نفسها
كسوق اقتصادية عمالقة يديرها الحزب الشيوعي
12
الصيني.
يف هذ الصدد ،يرى آخرون من خرباء
الجيوسرتاتيجية أن الواليات املتحدة األمريكية
بصفتها القوة األكرب يف العالم اقتصاديا ً وعسكريا ً
وتكنولوجياً ،لم تنجح يف قيادة النظام العاملي
أحادي القطبية السيما بعد العام  2001وإدارته،
والذي جرت فيه هجمات الحادي عرش من سبتمرب
عىل الواليات املتحدة األمريكية ،مما ساهم يف نشأة
مرحلة عاملية جديدة عرفت بمرحلة «Global
13
 ،»Chaosأو العماء العاملي.
يرى خرباء العالقات الدولية والقانون الدويل،
أن النظام العاملي منذ العام  ،2008الذي نشأت
فيه أزمة الرهن العقاري يف الواليات املتحدة
األمريكية ،قد دخل دائرة تشبه تلك التي شهدها
يف العام  ،1989إذ توقف يف هذه املرحلة ،االتحاد
األوروبي عن أداء وظائفه بالشكل الذي اعتاد
عليه يف السنوات الخمس التي سبقت ذلك العام،
نتيجة األزمة املالية التي رضبت العالم عىل أثر

واالستعداد الستخدام القوة إن لزم األمر.
وبنا ًء عىل ما تقدم ،يمكن القول إن أهم
مؤهالت الرئيس الجديد خربته االقتصادية
وقدرته عىل التفاوض املربح يف هذا املجال ،ال
سيما أن املعروف عن سجله االقتصادي هو
قدرته عىل التعايف االقتصادي والعودة من جديد
بعد تعرضه ألزمات اقتصادية مدمرة خالل
مسريته االقتصادية الطويلة ،وتأسيسا ً عىل ذلك
ترى هذه املقالة أن الخربة االقتصادية التي يتمتع
بها الرئيس الجديد بما يف ذلك قدراته التفاوضية
من أهم عوامل نجاحه االقتصادي عىل الرغم من
الكبوات االقتصادية التي أملت به ،إذا ما اقرتنت
بفريق عمل محرتف ،وأن هذا العامل الذي
حرص الرئيس عىل تحقيقه سواء قبل نجاحه يف
االنتخابات أو بعد دخوله البيت األبيض ،سيوفر
له رشوط النجاح السيايس.
هذا عىل صعيد الداخل األمريكي بما يف ذلك
قدرات الرئيس السياسية ،فماذا عىل صعيد
النظام العاملي الذي بدوره يمر يف حالة تحول منذ
العام  ،2008هل أجاد ترامب قراءة هذه التحوالت
وصمم بناء عىل ذلك خطابا ً
ً
وخطة يضمنان له
تحقيق شعاره االنتخابي «أمريكا أوال» ،كما فعل
يف قراءة الوضع الداخيل األمريكي ،هذا ما سيتم
تناوله يف العنوان أدناه.
9

ترامب رئيسًا للبيت األبيض في مرحلة
فشل الواليات المتحدة األميركية في
بناء نظام عالمي مستقر ،ومجتمع
أميركي آمن
تشري دراسات العالقات الدولية ،والقانون
الدويل إىل أن العالم قد شهد ثالثة أنماط من
31

أزمة العقارات يف أمريكا ،وكانت منطقة أوروبا
وال تزال أكثر املناطق يف العالم تأثرا ً من تداعيات
هذه األزمة ،والتي يرى البعض أن مآالها النهائي
سيكون تفكك االتحاد األوروبي ،ويدللون عىل
ذلك بخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي يف
أعقاب استفتاء الشعب الربيطاني الذي جرى
بتاريخ  2016/7/23لصالح الخروج من االتحاد
14
األوروبي.
كما دخلت الصني بعد ذلك العام يف مرحلة
اجتماعية واقتصادية صعبة نتيجة الركود
االقتصادي العاملي ،خاصة أن نموها االقتصادي
يقوم عىل التصدير والتجارة العاملية وليس عىل
15
االستهالك املحيل.
يف السياق نفسه ،أعلنت الواليات املتحدة
األمريكية خطتها لسحب قواتها من العراق
وأفغانستان لغايات التوجه رشقاً ،حيث تكمن
التهديدات االسرتاتيجية بعيدة املدى للواليات
املتحدة األمريكية 16،األمر الذي بدوره أخل بتوازن
القوى يف منطقة الرشق األوسط ،التي بدورها
دخلت يف حالة ال تزال متواصلة من الفوىض
الداخلية كان من نتائجها انهيار عدد من دول
املنطقة وتدمريها ،وتهديد االستقرار الداخيل فيما
تبقى من دول ،وفوق ذلك كله اإلعالن عن نشأة
دولة جديدة يف املنطقة ممثلة بدولة داعش.
تأسيسا ً عىل التحوالت يف أوروبا والصني
ومنطقة الرشق األوسط املشار إليها أعالهُ ،فتحت
األبواب أمام إطار دويل جديد بدل ذلك اإلطار
«نظام القطب الواحد» الذي نشأ يف الفرتة بني
 1991،17-1989وما أعقبه من إطار العماء
العاملي الذي نشأ بعد العام.18 2001
كانت الواليات املتحدة األمريكية كإمرباطورية
العدد (٢٠١٧ )40

وحيدة يف العالم قد تربعت عىل عرش النظام
العاملي «نظام القطب الواحد» ،وكذلك يف مرحلة
العماء العاملي ،ألكثر من ربع قرن أي الفرتة
املمتدة بني ( ،)2008 -1991إال أنها لم تنجح يف
توفري األمن واألمان ملواطنيها ،إذ نجحت منظمة
القاعدة ،وهي منظمة ال دولية ومصنفة لدى كثري
من دول العالم كمنظمة إرهابية ،يف رضب رموزها
السيادية واالقتصادية يف العام .19 2001عالوة
عىل فشلها يف تأمني رفاهية مستدامة للمواطن
األمريكي 20،نتيجة االنكماش االقتصادي الذي نشأ
بعد أزمة الرهن العقاري واضطرار البنك املركزي
األمريكي إىل خفض قيمة الفائدة عىل القروض
إىل ما بني  %0و ،%0,25األمر الذي يعني بلغة
االقتصاد أن االنكماش االقتصادي األمريكي أصبح
ً 21
بنيويا ً وليس انكماشا ً عابرا.
هذا إىل جانب فشلها يف بناء نظام عاملي
مستقر ،األمر الذي عرب عنه وزير الخارجية
األمريكي األسبق هنري كيسنجر بقوله «نفتقد
اليوم إىل نظام عاملي مستقر ،عىل غرار االستقرار
الذي أمّنه النظامان السابقان ،النظام متعدد
22
األقطاب ،والنظام ثنائي القطبية».
ال تزال الواليات املتحدة األمريكية هي
اإلمرباطورية الوحيدة يف العالم بال منافس عىل
الرغم من الفشل املشار إليه أعاله ،إذ ال يزال
أسطولها البحري يسيطر عىل املحيطات حول
العالم ،وال يزال اقتصادها مسؤوال ً عن ربع كل
يشء منتج يف العالم ،وعندما ننظر للعالم من
وجهة نظر الصادرات والواردات ،يذهلنا عدد
البلدان التي تعتمد عىل الواليات املتحدة فيما بني
23
 ،%10-5من إجمايل ناتجها القومي.
يرى بعض علماء السياسة واالستخبارات
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هي القوة املرشحة لقيادة النظام الجديد؟ إذ يكاد
يكون هناك إجماع فيما بينهم عىل أن النظام
الجديد سيكون نظاما ً متعدد األقطاب ،وفيما
استعرض البعض ما يتوجب عىل اإلدارة األمريكية
عمله لضمان تموضعها عىل رأس النظام الجديد،
وضع البعض اآلخر الرشوط التي يجب أن تتوافر
يف القوة التي سترتبع عىل عرش النظام الدويل.
وتضمنت مساهمة وزير الخارجية األمريكي
األسبق ،وأحد رواد املدرسة السياسية الواقعية
«هنري كيسنجر» والتي وسمت بعنوان «نظام
ً
جملة من التوجيهات التي يتوجب
عاملي جديد»،
أن تشكل أسسا ً لالسرتاتيجية األمريكية يف
مواجهة التهديدات التي أنتجتها حالة الفشل يف
بناء نظام دويل مستقر ،يتوجب استبداله بنظام
جديد مستقر ،بقوله« :إذا كانت أمريكا راغبة يف
لعب دور مسؤول -وعليها أن تفعل -يف تطور
النظام العاملي ،فما الذي ينبغي عليها بالضبط
أن تمنع حدوثه مهما كلف األمر ولو بمفردها
من دون مشاركة اآلخرين؟ وما الذي ينبغي أن
تسعى لتحقيقه حتى لو تمنع هؤالء عن دعمها؟
وبطريقة عكسية ما الذي يجب عليها أن تمتنع
عنه ولو أرص عليه اآلخرون من دول وتحالفات؟
وما طبيعة القيم التي تسعى للوصول إليها؟
وكيف يمكنها الجمع بني تجارب تاريخية مختلفة
25
وقيم متباينة يف نظام عاملي مشرتك»؟
أما مساهمة جورج فريدمان ،املفكر
االسرتاتيجي األمريكي ومؤسس مركز سرتاتفور
يف مجال االستخبارات العاملية ،عرب كتابه الذي
حمل عنوان «اإلمرباطورية والجمهورية يف عالم
متغري» ،فقد أكد أن الواليات املتحدة األمريكية هي
إمرباطورية حقاً ،التساع اقتصادها عاملياً ،وقوة

العاملية أنه يف غياب الحرب املدمرة الكبرية،
فإن أي إعادة اصطفاف للنفوذ الدويل تقوم
عىل االقتصاد وحده سوف تستغرق أجياالً ،هذا
إن تمت أصالً .ويقال يف هذا السياق إن الصني
هي القوة القادمة ،وربما يكون األمر كذلك ،لكن
االقتصاد األمريكي أكرب من االقتصاد الصيني بـ
 3,3مرة ،وال بد للصني من استدامة معدل النمو
املرتفع عىل نحو غري عادي زمنا ً طويالً كي تسد
الفجوة بينها وبني الواليات املتحدة األمريكية .ففي
العام  ،2009كانت الواليات املتحدة مسؤولة عن
 %22,5من االستثمار املبارش األجنبي يف العالم،
وهو ما يجعلها طبقا ً ملا ذكره مجلس التجارة
والتنمية التابع لألمم املتحدة ،مصدر االستثمار
األكرب الوحيد يف العالم ،وكانت الصني يف املقابل
مسؤولة عن  %4,4من االستثمار املبارش األجنبي
24
يف العالم.
يشكل هذا التفاوت الهائل يف توازن القوى بني
الواليات املتحدة األمريكية من جهة ،ومنافستها
االقتصادية األوىل «الصني» من جهة أخرى،
والفوارق العسكرية الكبرية بني أمريكا من جهة،
ومنافستها العسكرية األوىل «روسيا» من جهة
ثانية ،هذا إىل جانب استفراد الواليات املتحدة
األمريكية تقريبا ً بمجال التكنولوجيا والسايرب،
الضمانات الكافية لبقاء الواليات املتحدة األمريكية
عىل رأس النظام العاملي الجديد ملرحلة طويلة
قادمة ،يف حال عدم قيام حرب مدمرة كبرية عىل
شاكلة الحربني العامليتني األوىل والثانية.
كان بعض خرباء السياسة والجيوسياسية
حول العالم من األمريكيني وغري األمريكيني قد
قدموا مساهمات أكاديمية بشأن حالة تحول
النظام الدويل املتواصلة منذ العام  ،2008ومن
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جيشها وانتشاره العاملي ،ونتيجة لذلك أصبح
تخليصها من النظام العاملي أمرا ً مستحيالً،
ومحاولة تخليصها من هذا النظام لن يزعزع
االقتصاد يف الواليات املتحدة فحسب ،وإنما النظام
العاملي ككل.
وملواجهة التحديات والتهديدات التي ستنشأ
نتيجة تبني اسرتاتيجية بديلة السرتاتيجية
االنسحاب من النظام العاملي ،قدم فريدمان جملة
من التوصيات التي يتوجب العمل من خاللها يف
السنوات العرش القادمة ،والتي تضمن حسب رأي
فريدمان عدم زعزعة االقتصاد األمريكي والعاملي،
ً
عالوة عىل أنها تضمن بقاء الواليات املتحدة
األمريكية كإمرباطورية تقود النظام العاملي،
ويمكن تلخيص هذه التوصيات بـ :أوال :إعادة
التفكري بالتاريخ الذي أوصلنا إىل هذه اللحظة
الحاسمة .وثانياً :مواصلة عمل كل يشء يمكن
عمله ملنع الوفاق الرويس األملاني ،والحد من األثر
الذي يمكن أن يكون ملجال تأثري روسيا يف أوروبا،
ألن وجود روسيا القوية عسكريا ً نفسه يغري
الطريقة التي تترصف بها أوروبا.
وثالثاً :ال بد أن تكون االسرتاتيجية األمريكية
ً
مرة أخرى خادعة ،لكن بوعي ،إذ يتوجب عىل
اإلدارة األمريكية خالل العقد املقبل أن تدير
الفوىض يف العالم اإلسالمي ،وروسيا الناهضة،
وأوروبا العبوس واملقسمة ،والصني الضخمة
وشديدة االضطراب ،وإضافة إىل ذلك ال بد لها
من العثور عىل سبيل للخروج من املشكالت
االقتصادية ،ليس من أجل نفسها فحسب ،وإنما
26
من أجل العالم.
ويف مساهمة اإلعالمي والباحث االقتصادي
الفرنيس جون ميشيل كاتربوان ،والذي قدم كتاب
العدد (٢٠١٧ )40

بعنوان «صدام اإلمرباطوريات» .ويف معرض
سعيه لإلجابة عن سؤال من سيهيمن عىل دواليب
االقتصاد العاملي ويتحكم يف توجيه السياسة
العاملية خالل القرن الحايل؟ قدم كاتربوان تصنيفا ً
جديدا ً للقوى االقتصادية والسياسية يف القرن
الحادي والعرشين ،ووفق هذا التصنيف تبوأت
أمريكا والصني وأملانيا الصف األول ،باعتبارها
الوجه اإلمرباطوري الجديد للدول املتحكمة يف
السوق العاملية ،متبوعة بروسيا واليابان يف الصف
الثاني ،وفرنسا واململكة الربيطانية يف الصف
الثالث .وخلص املؤلف إىل نتيجة مفادها :أن
الدولة/اإلمرباطورية التي ستهيمن عىل االقتصاد
العاملي يف العقدين األول والثاني من القرن الحايل،
سيكون لها حق األفضلية يف توجيه السياسة
27
العاملية فيما تبقى من القرن.
يبدو مما تقدم أن النظام العاملي الذي نشأ يف
العام  ،1991والذي تربعت عىل عرشه الواليات
املتحدة األمريكية منفردة قد فشل يف إنتاج نظام
عاملي مستقر ،وكانت أزمة العقارات التي نشأت
يف أمريكا يف العام  ،2008هي أول عالمات الفشل،
ثم توالت عالمات الفشل تباعاً ،ممثلة يف األزمة
املالية العاملية التي كانت أوروبا الغربية أكثر من
تأثر بتداعياتها ،عالوة عىل مساهمتها يف تراجع
معدالت نمو االقتصاد الصيني ،وأخريا ً مساهمتها
فيما يحدث يف منطقة الرشق األوسط من فوىض
واقتتال وانهيار ودمار ،وترى هذه املقالة أن
أقوى الدالالت عىل فشل النظام الدويل املستمدة
من منطقة الرشق األوسط ،هي داللة ما يحدث
اآلن يف سورية من حرب دولية طاحنة ال تزال
متواصلة منذ العام .2011
وفيما توافق خرباء السياسة واالقتصاد
34

وكان البعض اآلخر أكثر موضوعية بالقول إن
األمر ال يتوقف عىل مضمون الخطاب فقط،
وإنما يتوقف أكثر عىل ردود أفعال املتأثرين بهذا
31
الخطاب عندما يتحول إىل أفعال.
كان ترامب قد صمم خطابه االنتخابي حول
شعار مركزي تمثل يف عبارة «أمريكا أوال» ،ويف
معرض تفسري هذا الشعار وإعادة إنتاجه ،أشار
ترامب وبعض مساعديه األساسيني يف حملته
االنتخابية إىل أن املصالح األمريكية ستكون
األولوية العليا للرئيس ترامب (يف حال فوزه)،
حتى لو أدى ذلك إىل املس بثوابت السياسة
الخارجية األمريكية ،أو جاء عىل حساب الحلفاء
األقرب للواليات املتحدة ،أو أدى إىل فوىض يف
32
العالم.
فمن ذلك مثالً ترصيح ترامب أكثر من مرة ويف
أكثر من مكان ،أن أمريكا بقيادته قد تتخىل عن
التزاماتها نحو حلف شمال األطليس ،إن لم تقم
الدول األعضاء األخرى بتحمل أعباء أكرب يف نفقات
33
الحلف.
ويأتي يف السياق نفسه تعهده قبل توليه
منصبه رسميا ً بإجراء تغريات جذرية يف السياسة
التجارية األمريكية بما يف ذلك إعادة النظر يف
التزام أمريكا باملعاهدات واالتفاقيات التجارية
الدولية ،مثل املعاهدات واالتفاقات التي أنشأت
منظمة التجارة العاملية ،واتفاقية NAFTA
التي تنظم العالقات التجارية بني دول أمريكا
الشمالية ،عالوة عىل تعهده ببناء جدار فاصل بني
بالده واملكسيك عىل نفقة األخرية ،ملنع الهجرة غري
ً
عادة ما تكون
الرشعية لبالده من املكسيك التي
34
عىل حساب رشيحة العمال األمريكية.

والجيوسياسية حول العالم عىل أن النظام متعدد
األقطاب هو النظام البديل للنظام الفاشل ،فإنهم
نظروا لألزمة من زوايا مختلفة ،وبناء عىل ذلك
قدموا رؤى مختلفة للخروج من هذه األزمة،
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو :ما مدى تأثر
الرئيس ترامب بهذه الرؤى؟ وما هي الرؤية التي
حملها خطابه االنتخابي للنظام العاملي الجديد؟
األمر الذي سيجري تناوله يف العنوان أدناه.

النظام العالمي الجديد في خطاب
الرئيس ترامب وقراراته
أثار خطاب ترامب السيايس سواء خالل
الحملة االنتخابية أو بعد إعالن فوزه بالرئاسة
وأدائه اليمني الدستورية هواجس كثرية ،داخليا ً
وخارجياً ،إذ بدا واضحا ً أن الرئيس الخامس
واألربعني للواليات املتحدة األمريكية يسعى لقلب
املعادالت األمريكية الداخلية والدولية.
لن تتناول هذه املقالة أثر مضمون الخطاب
عىل املعادلة األمريكية الداخلية ،إذ تناولت هذا
األمر العديد من الدراسات التي تحيل إليها هذه
املقالة 28،ولكنها سرتكز يف املقابل عىل أثر الخطاب
عىل املعادالت الدولية والنظام العاملي.
ويف هذا السياق ،يمكن القول إن حالة التشاؤم
والخوف من تداعيات فوز ترامب عىل النظام
العاملي ،هي الحالة السائدة واملسيطرة عىل
معظم خرباء علم السياسة ،واالقتصاد ،والعالقات
الدولية ،والجيوسياسية ،الذين تناولوا آثار فوز
ترامب عىل النظام العاملي وتداعياته.
29
فمنهم من اعترب هذا الفوز بمثابة الكارثة،
30
واعتربه آخرون نمطا ً من أنماط العيب السيايس،
35

وكذلك انتقاده أثناء الحملة االنتخابية اتفاقية
التجارة الحرة املخطط لها بني االتحاد األوروبي
والواليات املتحدة األمريكية املعروفة باسم
«الرشاكة التجارية واالستثمارية عرب األطليس»،
وبعد فوزه يف االنتخابات وتوليه مهامه رسميا ً
هدد بفرض رضائب إضافية عىل الصادرات
األملانية للسوق األمريكية بنسبة  %35خاصة عىل
قطاع السيارات.
جاء رد أملانيا  -كثالث أكرب اقتصاد يف العالم
بعد أمريكا والصني وفق تصنيف كاتربوان املشار
إليه ،وأكرب اقتصاد أوروبي ،وأكرب رشيك تجاري
أوروبي للواليات املتحدة األمريكية ،حيث تعترب
األخرية أول مستورد للصادرات األملانية -عىل هذه
التهديدات عرب وزير املالية األملاني «فولفجانج
شيويله» إذ قال «ال أعتقد أن حربا ً تجارية
ستندلع يف الغد ولكن من الطبيعي أن نشدد عىل
االلتزام باالتفاقيات ،وأضاف :إن االقتصاد األملاني
سيشعر بوضوح بآثار أي نزعة حماية تجارية
ناشئة من واشنطن ،لكن أملانيا ستكون محمية
إىل حد ما ،نظرا ً ألن النمو فيها يقوده حاليا ً الطلب
35
املحيل».
يف املقابل ،كان بعض خرباء االقتصاد األملاني
أقل تفاؤال ً من وزير املالية شيويله ،إذ قال
كارستني بريزينسكي الخبري االقتصادي األملاني
يف مجموعة «آي.أن.جي» املالية الهولندية« :ال
أستبعد تلقي االقتصاد األملاني رضبة بسبب
سياسات ترامب» 36،وقالت وزيرة االقتصاد
األملانية ،بريجيتيه تسيربيز« :إن السياسات التي
تبناها الرئيس ترامب تسري يف اتجاه خاطئ
تماماً ،ألنها ستؤثر سلبا ً عىل النمو والوظائف يف
37
االقتصادين األملاني واألمريكي».
العدد (٢٠١٧ )40

كما شملت ترصيحات ترامب املؤسسات
الدولية مثل مجلس األمن الدويل وهيئة األمم
املتحدة واملنظمات املنبثقة عنها ،متوعدا ً إياها
بتصحيح طريقة وآلية عملها بعد دخوله البيت
38
األبيض.
وفيما يتعلق بالصني ،ففور إعالن فوزه
يف االنتخابات الرئاسية ،رصح ترامب بتاريخ
 ،2016/11/8بأنه «ليس ملزما ً بمبدأ صني
واحدة» ،هذا املبدأ الذي قامت عليه السياسة
الخارجية األمريكية منذ نحو أربعني عاما ً مع
الصني وتايوان ،وكان قد ربط التزامه بمبدأ صني
واحدة برشوط اقتصادية بحتة تتعلق بتعديل
السياسة االقتصادية الصينية ال سيما السياسة
النقدية املتعلقة بقيمة العملة الصينية مقابل
39
الدوالر األمريكي.
ويف مقابل ذلك ،تحدث الرئيس ترامب
بلغة دبلوماسية هادئة وغري معتادة يف الثقافة
السياسية األمريكية بشأن روسيا ،حيث خالف
تقديرات أجهزة االستخبارات األمريكية بأن روسيا
40
حاولت التأثري يف االنتخابات األمريكية.
تجدر اإلشارة هنا إىل أن الكونجرس األمريكي
كلف ،يوم اإلثنني املوافق  ،2017/3/20رئيس
جهاز األمن الداخيل ( )FBIالبدء بالتحقيق يف
مدى تدخل أجهزة املخابرات الروسية يف التأثري
عىل االنتخابات األخرية ،األمر الذي يعترب سابقة يف
41
تاريخ الواليات املتحدة األمريكية.
كانت الترصيحات األكثر إثارة لالنتباه يف
خطاب الرئيس ترامب تلك الترصيحات التي
تعكس موقفه املتشدد من االتفاق النووي الذي
أبرمته مجموعة  1+5مع إيران قبل عام تقريباً،
باعتباره «أسوأ صفقة مرت عليه يف التاريخ»،
36

ودون مواربة وبلغة بدا فيها أسلوبه فظا ً ورديئا ً

إذ وعد بتصحيحها ،مؤكدا ً عزمه عدم السماح
إليران مطلقا ً بتطوير سالح نووي ،األمر الذي
بدا متناقضا ً مع موقفه الذي أشار فيه إىل عدم
معارضته امتالك اليابان وكوريا الجنوبية
والسعودية ،الدول الحليفة تاريخيا ً للواليات
املتحدة األمريكية منذ نهاية الحرب العاملية الثانية،
سالحا ً نوويا ً للدفاع عن نفسها ،أو أن تقوم هذه
الدول بدفع ثمن الحماية األمريكية لها ،معلالً ذلك
بأن الواليات املتحدة بقيادته لن تقوم بذلك نيابة
42
عنهم باملجان.
وكان ترامب كذلك قد جعل من الحرب
عىل اإلرهاب أحد أعمدة حملته االنتخابية ،إذ
وعد بهزيمة تنظيم الدولة اإلسالمية «داعش»
43
واستئصاله السيما يف سورية.
كما تعهد يف أكثر من مناسبة بأن يحمي وجود
إرسائيل كدولة قائمة يف الرشق األوسط من خالل
مساعدتها عىل مواجهة التهديدات األمنية يف
44
املنطقة.
وعىل الرغم من أن ترامب لم يتناول يف خطابه
وترصيحاته النظام الدويل مبارشة ،فإن املحاور
التي تضمنها الخطاب كما جرى توضيحها أعاله،
قد شملت مكونات النظام الدويل كله ،كما أنها
عكست رؤية الرئيس لعالقات بالده يف ظل رئاسته
مع هذه املكونات ،والتي تتمحور جميعها حول
شعار «أمريكا أوال» ،أي ما هو العائد االقتصادي
عىل بالده من هذه العالقات.
األمر الذي يعني أن األسس التي ستبنى عليها
عالقات الواليات املتحدة مع باقي مكونات النظام
الدويل قد وضعت من الرئيس الخامس واألربعني،
ومالمح النظام الدويل الجديد وآليات عمله وحجم
نفوذ أمريكا فيه ،قد عرب عنها الرئيس بوضوح

عىل حد وصف البعض.
املالحظة املهمة هنا أن الرئيس لم يدع باقي
مكونات املجتمع الدويل «دوال ً ومؤسسات» ،إىل
التفاوض عىل تطبيق هذه الرؤية وفق ضوابط
اللياقة السياسية ،وإنما وضع رشوطه التي
تعكس ثقافته االقتصادية يف املساومة وعقد
الصفقات املربحة ألطرافها ،إذ يبدو هنا أنه ترك
تفاصيل مناقشة رؤيته مع األطراف التي تأثرت
بها لحكومته ومجموعة مستشاريه ،األمر الذي ال
يزال متواصالً ولم ينته بعد.
ً
مساحة
وكانت منطقة الرشق األوسط قد احتلت
ً
واسعة يف خطاب الرئيس االنتخابي ،وترصيحاته،
واتصاالته ،ولقاءاته بعد فوزه بالرئاسة ،األمر
الذي يعكس األهمية االسرتاتيجية للمنطقة
ومكانتها يف النظام الدويل ،إذ تحتوي املنطقة
عىل أهم التهديدات التي تهدد األمن واالستقرار
والسلم العاملي ،فهي املصدر األسايس للطاقة،
وفيها أهم املمرات املائية لحركة التجارة الدولية،
كما تضم دولة داعش عنوان اإلرهاب األول عاملياً،
وتضم كذلك إيران وطموحها النووي وما يتضمنه
هذا الطموح من تهديد إلرسائيل وغريها من الدول
الحليفة للواليات املتحدة األمريكية ،واألهم أن فيها
إرسائيل الحليف االسرتاتيجي للواليات املتحدة
األمريكية يف املنطقة ،والتي ال تزال تعيش رصاعا ً
مفتوحا ً مع الفلسطينيني منذ أكثر من ستة عقود.
45

وملزيد من االطالع على مكانة الشرق األوسط
في خطاب الرئيس ترامب ستجري مناقشة هذا
املوضوع حتت العنوان أدناه.

37

الشرق األوسط كما بدا في خطاب
الرئيس ترامب

املنطقة أو تلك من العالم.
وفيما يتعلق بمنطقة الرشق األوسط األكثر
اضطرابا ً يف العالم ،يمكن القول إن خطاب
الرئيس وترصيحاته الخاصة باملنطقة قد تضمنت
محاور محددة تشكل خطوطا ً
ً
عامة لسياسته
املتوقعة يف املنطقة ،مثل املوقف من دولة داعش،
وإيران وطموحها النووي ،واملوقف من النظام
السوري ،وكذلك املوقف من التسوية السياسية
بني الفلسطينيني واإلرسائيليني.
وفيما حافظ الرئيس يف خطابه عىل الثبات
يف املوقف وعدم التناقض يف الترصيحات فيما
يتعلق بداعش وإيران وكذلك املوقف من النظام
السوري ،ظهر هناك تناقض يف الترصيحات
فيما يتعلق باملوقف من عملية التسوية بني
الفلسطينيني واإلرسائيليني ،إذ تخىل عن موقفه
باعتبار املستوطنات ليست عقبة أمام السالم،
إىل اعتبارها ليست مفيدة للسالم ،كما تملص من
التزامه نقل سفارة بالده إىل القدس ،ثم تخىل عن
موقفه بعدم االلتزام بحل الدولتني إىل االلتزام
بمبدأ دولتني أو دولة واحدة ،األمر الذي يؤكد
ما ذهب إليه البعض بالقول إن الرئيس ال يملك
اسرتاتيجية متكاملة تخص الرشق األوسط.
وعىل ضوء ذلك ،حاول بعض خرباء
اسرتاتيجيات األمن القومي يف كلية الحرب
القومية األمريكية استرشاف السياسة املتوقعة
للرئيس الجديد يف الرشق األوسط من زاوية إذا
ما كان الرئيس الجديد سيحافظ عىل السياسة
الخارجية املتبعة للواليات املتحدة األمريكية يف
املنطقة ،أم أنه سيحدث مسارا ً مغايرا ً بشكل
جذري لهذه السياسة؟ ويف إطار االسرتاتيجية
األمريكية الكربى ،هل ستتبع إدارة ترامب سياسة
49

لم تكن مفاجئة أن الخطاب تبنى معظم
النقاشات العامة يف الشارع األمريكي التي رافقت
الحملة االنتخابية للرئيس ترامب حول الرشق
األوسط ،السيما ارتباط املنطقة بالدولة اإلسالمية
«داعش» ،وإيران ،اللتني شكلتا بدورهما املحاور
التي احتلت مساحة واسعة يف خطاب الرئيس
وترصيحاته ،األمر الذي يعني أن منطقة الرشق
األوسط ستبقى عىل رأس أولويات اإلدارة األمريكية
46
الجديدة عىل املدى القصري عىل األقل.
ويف محاولة لتحديد املبادئ األساسية التي
ستقوم عليها سياسة ترامب الخارجية ،وأولوياته
عىل صعيد كل منطقة ،ثمة من يطرح أن ترامب
ال يملك رؤية اسرتاتيجية متماسكة للسياسة
الخارجية األمريكية بشكل عام .فهو عديم الخربة،
لكنه ومع ذلك يعتقد أنه األقدر عىل إدارة السياسة
الخارجية وتوظيفها لخدمة شعاره االنتخابي
«جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» ،عىل أساس أنه
47
رجل أعمال ناجح يتقن فن التفاوض واملساومة.
ثمة آخرون يقولون إن أهم ما يميز ترامب
هو التناقض يف ترصيحاته السياسية ،فهو يقول
اليشء ثم يناقضه بعد قليل ،ويضيف هؤالء إنه
عىل الرغم من ذلك يمكن فهم رؤيته من خالل
الرتكيز عىل الخطوط العريضة يف خطابه ،وأهم
ً 48
هذه الخطوط شعاره االنتخابي «أمريكا أوال».
ركز آخرون عىل الفريق الذي اختاره الرئيس
للعمل معه ،وقال بعضهم إن رجال إدارة ترامب
يرون العالم بصورة براغماتية وغري أخالقية،
وربما لن يكون لديهم مانع من عقد صفقات
رسية مع قوى كربى أخرى حول مصري هذه
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38

املسلمني ،منظمات إرهابية.
ويف هذا الشأن ،أشار بعض املختصني إىل أن
الرئيس ترامب وإدارته قد تراجعا ،مؤخراً ،عن
إدراج حركة اإلخوان املسلمني يف الالئحة األمريكية
لإلرهاب وذلك لسببني ،يتعلق األول بكون الجماعة
لديها حضور قوي وواسع بني الجاليات اإلسالمية
يف الغرب ولعبت دورا ً مقبوال ً يف تكييف هذه
الجاليات ضمن املجتمعات الغربية ،وأن تجريم
اإلخوان يعني الدخول يف مواجهة مع عرشات
املنظمات اإلسالمية الغربية التي تقدم جهدا ً ال
يستهان به يف دعم عمليات الدمج يف املجتمعات
الغربية.
والسبب الثاني واألهم أن جماعة اإلخوان
املسلمني لعبت دورا ً مهما ً يف مواجهة السلفية
الجهادية أو «الجهادية الكونية» ،فهي يف املغرب
وتونس والجزائر وغزة واألردن تحارب بشدة
التنظيمات املتطرفة ،ويف ليبيا تقف بقوة ضد
تنظيم داعش وتتحالف مع قوات اللواء حفرت ،ويف
العراق تحارب ضد تنظيم داعش بقوة ،وبما أن
الغرب اليوم يرفع راية مواجهة ما يسميه اإلرهاب
اإلسالمي ،فال مناص من احتواء اإلخوان املسلمني
أو تحييدهم أو توظيفهم يف تشكيل جدار متني
يحول دون خيار الشباب اإلسالمي الغاضب نحو
العنف املسلح أو االرتماء يف أحضان تنظيمات
52
عدمية شديدة العنف.
يرى آخرون ان إدارة ترامب ترى يف دولة الخالفة
«داعش» وتنظيم القاعدة التهديد اآلني الوحيد لها
يف املدى القصري الذي يتوجب استئصاله والقضاء
عليه ،وترى يف الصني وطموحها االقتصادي
التهديد االسرتاتيجي األسايس عىل املدي البعيد،
وترى كذلك أنه ال يتوجب عىل اإلدارة األمريكية

انعزالية عرب تعريف ضيق ملصالح األمن القومي
الحيوية للواليات املتحدة ،أم أنها ستتبع سياسة
تدخل أكرب ملواصلة حرب شاملة ضد إرهاب
50
داعش والقاعدة؟
تأسيسا ً عىل التساؤالت أعاله ،يمكن القول
إن الرئيس سيحاول الدمج بني إحداث تغريات
جذرية يف بعض جوانب السياسة األمريكية يف
الرشق األوسط ،وبني املحافظة عىل جوانب أخرى
يف السياسة األمريكية التقليدية املتبعة منذ عقود.
فعىل صعيد السياسة األمريكية نحو دولة
داعش وتنظيم القاعدة ،هناك تغري جذري يف
السياسة األمريكية نحوهما ،خاصة فيما يتعلق
بإرشاك قوات أمريكية ميدانية يف القتال ضد
الدولة اإلسالمية مبارشة ،األمر الذي امتنعت عنه
اإلدارة األمريكية السابقة ،وسيتطلب هذا التغيري
تغيريا ً جذريا ً آخر فيما يتعلق بتوسيع التنسيق مع
القوات الروسية املنخرطة يف القتال ضد داعش
والتنظيمات السورية املسلحة األخرى ،األمر الذي
حرصت إدارة أوباما عىل إبقاء هذا التنسيق يف
أدنى مستوياته ،وسيؤدي هذا التغيري إىل تغيري يف
السياسة األمريكية املتعلقة باملوقف األمريكي من
خاصة من الرئيس األسد ،وأخريا ً
ً
النظام السوري
سيعقب ذلك تغيري يف السياسة األمريكية الخاصة
بقضايا تسليح مجموعات املعارضة السورية
املصنفة غري إرهابية.
ويف هذا السياق ،يرى بعض خرباء األمن
القومي األمريكي أن الرئيس ترامب وإدارته يرون
يف داعش العدو رقم واحد الذي يشكل تهديدا ً
وجوديا ً للواليات املتحدة األمريكية ،ويضيف
هؤالء إن الرئيس ترامب لديه نوايا جدية يف إعالن
منظمات اإلسالم السيايس ،ال سيما حركة اإلخوان
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رصف جهدها وقوتها وقدراتها يف مواجهة أي
53
تهديدات أخرى.
وعىل صعيد املوقف من إيران ،وتأسيسا ً عىل
معادلة عدم استنفاد القوة يف قضايا أخرى،
فخطاب الرئيس املعادي إليران ووفق رأي بعض
خرباء الجيوسياسية ،لن يقود إىل تغريات جوهرية
يف السياسة األمريكية نحو إيران ،وستقترص أهداف
السياسة األمريكية نحو إيران عىل تحقيق هدفني،
يتمحور الهدف األول حول وضع خطوط حمراء
إليران لغايات عدم تجاوزها يف إطار محاوالتها
توسيع دائرة نفوذها عىل حساب توازنات القوة
التي تسعي الواليات املتحدة لرتسيخها يف املنطقة،
ويسعى الهدف الثاني إىل منع إيران من التموضع
عىل شواطئ رشق املتوسط لغايات التحكم يف
خطوط نقل الغاز عرب املتوسط من كل من إيران
والسعودية وقطر وروسيا وكذلك إرسائيل ،إذ
سيكون الرصاع عىل خطوط الغاز واالستثمار
العاملي محور الرصاع يف املنطقة خالل القرن
54
الحايل.
وعىل صعيد الرصاع الفلسطيني اإلرسائييل
الذي أنتج بدوره القضية الفلسطينية ،فقد بدا
خطاب الرئيس ترامب ابتداء وكأن هناك تغيريا ً
جذريا ً يف السياسة األمريكية ،ال سيما فيما يتعلق
باملوقف من االستيطان ،واملوقف من حل الدولتني،
واملوقف من نقل السفارة للقدس ،ثم طرأ تغري
ملموس عىل هذه املواقف كما سيجري توضيحه
الحقاً.
أما بخصوص تأثر القضية الفلسطينية
بتحوالت النظامني الدويل واإلقليمي ،فقد كانت
القضية الفلسطينية أكثر القضايا حول العالم
تأثرا ً بتحوالت النظام العاملي ،األمر الذي سيجري
العدد (٢٠١٧ )40

تناوله تحت العنوان اآلتي.

القضية الفلسطينية
وتحوالت النظام الدولي
تعترب القضية الفلسطينية إحدى القضايا
التي يمكن من خاللها دراسة تحوالت النظام
العاملي منذ بداية القرن املايض ،إذ كان وعد
بلفور الذي أسس ملا عرف الحقا ً بنكبة الشعب
الفلسطيني ،قد صدر عن وزير خارجية اململكة
املتحدة «بريطانيا» يف العام 55، 1917أي ما بعد
الحرب العاملية األوىل التي أسست بدورها لنهاية
النظام العاملي «متعدد األقطاب» الذي نشأ عىل
أثر معاهدة فينا يف العام  ،1815وبداية تشكل
نظام عاملي جديد لم تكن مالمحه النهائية قد
تحددت بعد يف ذلك العام ،وكان النظام العاملي يف
تلك الفرتة قد شهد بناء منتظم دويل سمي «عصبة
األمم» لتنظيم العالقات بني الدول األعضاء يف هذه
املنظمة لغايات منع نشوب الحرب مرة أخرى.
أصدر ذلك املنتظم «عصبة األمم» ،يف العام
 ،1922صكا ً وضع فيه فلسطني تحت االنتداب
الربيطاني ،لتمكني اململكة الربيطانية من تنفيذ
وعدها بإنشاء وطن قومي لليهود يف فلسطني،
وذلك وفق منطوق املادة الثانية من صك االنتداب.
كما اعرتف هذا املنتظم وفق منطوق املادة الرابعة
من صك االنتداب بالجمعية الصهيونية كوكالة
يهودية مالئمة إلسداء املشورة إىل إدارة فلسطني
االنتدابية والتعاون معها يف الشؤون االقتصادية
واالجتماعية وغريها من األمور التي قد تؤثر يف
56
إنشاء الوطن القومي لليهود.
أدى اندالع الحرب العاملية الثانية إىل نشأة
نظام عاملي جديد عىل أنقاض النظام القديم الذي
40

تعترب حرب العام  ،1967أهم هذه الحروب،
ملا أوجدته من نتائج عسكرية وسياسية ،فعىل
الصعيد العسكري ألحق الجيش اإلرسائييل
هزيمة عسكرية نكراء بثالثة من الجيوش العربية
«املرصية والسورية واألردنية» ،عالوة عىل احتالله
الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة ،أي
ما تبقى من فلسطني ،واحتالله كذلك شبه جزيرة
سيناء املرصية ،ومرتفعات الجوالن السورية.
حققت إرسائيل بذلك العمق االسرتاتيجي الذي
كانت تفتقد إليه نظرية أمنها القومي.
أما عىل الصعيد السيايس ،فقد نجحت إرسائيل
عرب دعم الواليات املتحدة األمريكية لها يف مجلس
األمن ،يف وضع األساس السيايس الذي شكل قاعدة
التفاوض السيايس بني إرسائيل والدول العربية
61
فيما بعد ،ممثالً بالقرار . 242
عىل الصعيد الفلسطيني ،شهدت مرحلة
الحرب الباردة نجاح الشعب الفلسطيني يف إعادة
تشكيل بيئته الوطنية التي بدورها أنشأت منظمة
التحرير الفلسطينية كوطن سيايس للفلسطينيني،
كما شهدت هذه املرحلة والدة فصائل العمل
العسكري الفلسطيني التي كانت حركة فتح
من أهمها وأكربها ،كما خاضت هذه الفصائل
مواجهات عسكرية شاملة مع الجيش اإلرسائييل،
كانت الحرب التي عرفت بحرب بريوت يف العام
ً
عالوة عىل أنها كانت
 ،1982أرشسها عىل اإلطالق،
أطول الحروب العسكرية اإلرسائيلية العربية ،إذ
امتدت ألكثر من ثمانني يوماً ،وكان من أهم نتائج
هذه الحرب محارصة الجيش اإلرسائييل لبريوت
لتكون العاصمة العربية الثانية التي يحتلها
الجيش اإلرسائييل بعد القدس ،عالوة عىل احتالل
الجيش اإلرسائييل منطقة جنوب لبنان ،األمر

فشل يف عدم اندالع الحرب ،عرف بالنظام ثنائي
القطبية ،عىل أثر توقيع اتفاقية يالطا بني االتحاد
السوفيتي والواليات املتحدة األمريكية واململكة
الربيطانية يف العام  57، 1945والذي بدوره أقام
منتظما ً دوليا ً جديدا ً حل مكان املنتظم القديم
عرف باسم «هيئة األمم املتحدة» ،التي أصدرت
بتاريخ  ،1947/11/29قرار رقم ()181
املعروف باسم قرار تقسيم فلسطني ،إذ قسم هذا
القرار فلسطني إىل ثالثة كيانات جديدة ،دولة
عربية عىل ما مساحته  11،000كيلو مرت مربع،
ودولة يهودية عىل ما مساحته  51،000كيلو مرت
مربع ،ويضم الكيان الثالث القدس وبيت لحم،
58
التي ستوضع تحت وصاية دولية.
شهد هذا النظام العاملي حديث التكوين نشأة
دولة إرسائيل يف العام  ،1948عىل ما نسبته %78
من مساحة فلسطني االنتدابية ،بعد حملة تطهري
عرقي نفذتها العصابات الصهيونية املسلحة ضد
السكان الفلسطينيني األصليني ،والذين أصبح من
بقي منهم عىل قيد الحياة الجئني مشتتني موزعني
عىل معسكرات اللجوء التي أنشأتها لهم وكالة
غوث وتشغيل الالجئني التابعة لألمم املتحدة
سواء فيما تبقى من فلسطني (الضفة الغربية
59
وقطاع غزة) ،أو يف دول الجوار الفلسطيني.
شهدت فرتة النظام العاملي ثنائي القطبية
حربا ً
ً
رشسة غري عسكرية عرفت بالحرب الباردة،
دارت رحاها بني قطبي النظام العاملي ،الواليات
املتحدة األمريكية وحلفائها من جهة ،واالتحاد
السوفيتي وحلفائه من جهة أخرى ،ويف الوقت
نفسه شهد الرصاع العربي اإلرسائييل أعنف
الحروب العسكرية الشاملة بني إرسائيل وحلفائها
60
من جهة ،ودول الجوار العربي من جهة أخرى.
41

الذي كان من أهم األسباب التي أنشأت فيما بعد
حزب اهلل اللبناني ،كما أنها أدت إىل خروج الثورة
الفلسطينية وقواتها املسلحة إىل خارج لبنان
وتوزعها عىل عدد من الدول العربية ،أما القيادة
السياسية الفلسطينية فقد استقرت يف العاصمة
62
التونسية.
شهدت هذه املرحلة اندالع االنتفاضة الشعبية
األوىل التي عرفت باسم انتفاضة الحجارة والتي
امتدت منذ العام  1987حتى العام  ،1993التي
شهدت بدورها نشأة حركة املقاومة اإلسالمية
حماس ،معلنة انخراطها يف مواجهة االحتالل
اإلرسائييل ،لكن ضمن إطار خارج إطار منظمة
التحرير الفلسطينية املمثل الرشعي والوحيد
63
للشعب الفلسطيني.
كانت القضية الفلسطينية يف أعقاب انهيار
النظام ثنائي القطبية ونشأة النظام أحادي
القطبية ،والذي دخل فيما بعد حالة من العماء
الدويل ،قد شهدت تحوال ً جذريا ً يف اسرتاتيجيات
معالجتها ،إذ انتقلت إىل املعالجة السلمية عرب
التفاوض بدل املقاومة والعنف املسلح ،التي
بدورها أسفرت عن توقيع اتفاقية أوسلو يف
العام  ،1993التي أنشأت السلطة الفلسطينية
كسلطة حكم ذاتي إىل حني بدء مفاوضات الحل
النهائي التي كان من املفرتض أن تبدأ يف نهاية
العام  ،1999إال أنها جرت يف العام  ،2000يف
منتجع كامب ديفيد يف الواليات املتحدة األمريكية
وكانت نتيجتها الفشل يف التوصل إىل اتفاق بني
الرئيس يارس عرفات ،ورئيس الوزراء اإلرسائييل
أيهود براك ،نتيجة لتباين املواقف حول ما
طرحه الرئيس كلينتون يف ذلك الوقت كأساس
للحل النهائي ،ويرى كثري من املراقبني للشأن
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الفلسطيني أن هذا الفشل كان من أهم أسباب
اندالع االنتفاضة الثانية ،التي بدأت عقب الزيارة
االستفزازية لشارون للمسجد األقىص يف نهاية
64
العام . 2000
ويف هذا السياق ،يرى البعض أن النظام
السيايس الفلسطيني شهد تطورا ً جذريا ً يف هذه
املرحلة تمثل يف رحيل الرئيس يارس عرفات ،وتويل
الرئيس عباس قيادة الفلسطينيني بعد نجاحه يف
االنتخابات الرئاسية التي جرت يف العام ،2005
وشهدت دخول حركة حماس النظام السيايس
الفلسطيني ،إذ شاركت يف االنتخابات الترشيعية
الثانية التي جرت يف كانون الثاني من العام
 ،2006بعد أن كانت قد قررت مقاطعة االنتخابات
التي جرت يف العام  ،1996كما شهدت االنقسام
الفلسطيني الذي وصل إىل ذروته يف صيف العام
 ،2007بسيطرة حركة حماس عىل قطاع غزة
بالقوة العسكرية .ويرى البعض أن هذا االنقسام
كان من نتائج االختالف عىل االسرتاتيجية الواجبة
التطبيق يف معالجة الرصاع الفلسطيني اإلرسائييل
65
من جهة ،والرصاع عىل النفوذ من جهة أخرى،
إال أن الحقيقة األبرز يف هذا الشأن هي استمرار
حالة االنقسام الفلسطيني حتى تاريخ كتابة هذه
الورقة ،وبقاء قطاع غزة محارصا ً من إرسائيل برا ً
ً
عالوة عىل شن إرسائيل ثالث حروب
وبحرا ً وجواً،
طاحنة عليه يف األعوام .2014 ،2012 ،2008
هذا عىل صعيد ما شهدته القضية الفلسطينية
من تداعيات نتيجة تحول النظام الدويل من نظام
إىل آخر عىل مدار القرن املايض.
واآلن ويف هذه املرحلة التي يجري فيها تحول
النظام الدويل وانزياحه نحو نظام أغلب الظن أنه
سيكون نظاما ً متعدد األقطاب بدل النظام أحادي
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غري رشعي وغريب يف املنطقة 66،وال تزال بعض
الدول املجاورة لها تعترب نفسها يف حالة حرب
معها 67،كما أنها الوحيدة التي يطرح وجودها
وقدرتها عىل البقاء يف املدى املنظور للنقاش علنا ً
يف األوساط اإلرسائيلية اإلعالمية ،واألكاديمية
68
واألمنية.
ويف سياق مسرية حسم صنع الوجود ،كانت
الحرب عىل لبنان يف صيف العام  ،2006وكذلك
الحروب املتتالية عىل قطاع غزة يف األعوام ،2008
و ،2012و ،2014عالوة عىل حربها املتواصلة
عىل األرض يف الضفة الغربية منذ بداية سبعينيات
القرن املايض ،والتي بدورها أظهرت أن دولة
إرسائيل لم تحسن التكيف مع الوقائع الجديدة
يف بيئتها االسرتاتيجية .ووفق بعض املحللني
اإلرسائيليني ،يمر هذا الكيان بأزمة لم يسبق لها
69
مثيل منذ ثالثينيات القرن املايض.
وكشف التقرير املرحيل للجنة فينوغراد التي
كلفت رسميا ً التحقيق يف حرب العام 2006
ونتائجها ،عن ظواهر معضلة اسرتاتيجية
يواجهها مرشوع الدولة ،وهي أن االنهماك يف حرب
مستديمة ضد السكان األصليني الفلسطينيني
للسيطرة عىل كامل األرض الفلسطينية وتحويلها
إىل دولة يهودية ،يختلف اسرتاتيجيا ً عن حربها
عىل الحدود{  ،} ...لذا ال يصلح استخدام الجيش يف
الحرب األوىل للتوصل إىل حسم عسكري يف الحرب
70
الثانية.
لذا ،وبعد قرابة العقود السبعة عىل إنشاء
الدولة ،فإن املرشوع الصهيوني يواجه خيارين،
يتمثل األول يف حسم صنع الوجود ،من خالل
مواصلة التطهري العرقي للفلسطينيني ،ومن ثم
الحصول عىل اعرتاف دويل وإقليمي بوجود الدولة

القطبية الذي ثبت فشله.
ويف املرحلة التي يجري فيها كذلك تحول
النظام اإلقليمي يف منطقة الرشق األوسط إىل نظام
لم تتضح معامله النهائية بعد.
ويف املرحلة التي يدخل فيها الرئيس ترامب
البيت األبيض متوعدا ً بإعادة صياغة النظام
الدويل بناء عىل شعار «أمريكا أوالً» ،وإعادة
بناء رشق أوسط خال من دولة داعش ،ورشق
أوسط ال تهيمن عليه إيران بمفردها ،ورشق
أوسط تعيش فيه دولة إرسائيل بأمن وسالم مع
جريانها العرب ..ما هي تداعيات هذا التحول عىل
القضية الفلسطينية؟ وهل سيقرب هذا التحول
الفلسطينيني من حلمهم يف الدولة الفلسطينية
املستقلة التي تفاوضوا عليها طوال فرتة نظام
القطب الواحد؟ أم سيساهم هذا التحول يف إنهاء
الحلم الفلسطيني يف التحرر واالستقالل عرب
التفاوض السلمي ويعيد الرصاع إىل مربعاته
األوىل؟
لإلجابة عن هذه األسئلة هناك حاجة لدراسة
الوضع الجيوسيايس لكل من الفلسطينيني
واإلرسائيليني بيشء من التفصيل ال سيما دراسة
التهديدات التي تواجه كالً منهما يف هذه املرحلة،
األمر الذي سيجري تناوله تباعا ً يف العناوين أدناه.

التهديدات التي تواجه إسرائيل
في مرحلة تحول النظام العالمي
واإلقليمي
تعترب دولة إرسائيل حالة مختلفة عن بقية
دول العالم التي أنشأتها شعوبها عىل أقاليمها
الجغرافية األصلية ،ولذلك فهي الدولة الوحيدة
التي يعترب جريانها ال سيما الشعوب أن وجودها
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كأمر واقع.
وينطوي الخيار الثاني عىل استباق الفشل
بالتخيل عن املرشوع الصهيوني والتوصل إىل
رشاكة مع الشعب الفلسطيني يف دولة فلسطني
كما جرى يف جنوب إفريقيا يف العام  ،1994ويف
71
إيرلندا الشمالية يف العام . 2007
يتطلب الخيار األول محاسبة داخلية
للمؤسستني العسكرية والسياسية بسبب عدم
قدرتهما عىل تحقيق حسم اسرتاتيجي يف الرصاع
مع الفلسطينيني منذ العام  ،1948وعىل الفشل
يف إيصال املجتمع اإلرسائييل إىل حالة من العيش
الطبيعي يف اإلقليم كباقي املجتمعات األخرى ،عىل
الرغم من خوض الدولة أكثر من عرش حروب
وانتفاضتني كبريتني لتحقيق هذه الغاية منذ
نشأتها حتى يومنا هذا.
أما الخيار الثاني فيتطلب تحوال ً جذريا ً يف نظام
الحكم اإلرسائييل بحيث يجري التخيل عن املرشوع
الصهيوني ،و/أو ممارسة ضغوط خارجية غري
72
مسبوقة إليصال املرشوع نفسه إىل االنهيار.
بعد الحرب عىل لبنان يف العام  ،2006يبدو أن
إرسائيل اتبعت توجها ً آخر ،هو محاولة التحايل
عىل املشكلة 73،أي إيجاد سبل أخرى لتحقيق
الهدف من دون مراجعة جدوى تحقيق الهدف
نفسه ،األمر الذي يشري إىل استمرارية اتباع الخيار
74
األول.
أدى منهج االستمرارية يف اتباع الخيار األول،
وفق فلسفة التحايل عىل املشكلة ،كسبب من بني
مجموعة أسباب أخرى 75،إىل انزياح إرسائيل
بالكامل نحو اليمني الديني القومي املتطرف
الذي يسيطر عىل مقاليد الدولة واملجتمع اآلن.
وقد بدا هذا اليمني وكأنه أجرى محاسبة داخلية
العدد (٢٠١٧ )40

للمؤسستني العسكرية والسياسية لفشلهما
يف عدم تحقيق حسم اسرتاتيجي يف الرصاع
مع الفلسطينيني ،األمر الذي يبدو واضحا ً يف
خطابه املعادي لكل مؤسسات الدولة السياسية
والعسكرية والترشيعية والقضائية ،ومعاداته
كذلك لنخب املجتمع االقتصادية واإلعالمية،
واألكاديمية ،والثقافية ،وتتجسد هذه املعاداة يف
خطاب زعيم كتلة البيت اليهودي نفتايل بينيت
76
االنتخابي يف االنتخابات اإلرسائيلية األخرية.
كانت كتلة البيت اليهودي قد بنت خطابها
االنتخابي حول شعار «ال داعي لالعتذار»،
واملقصود بهذا الشعار هو رضورة التحلل من
الضوابط األخالقية الكونية والليربالية التي تضع
قيودا ً عىل لغة القوة ،وتأخذ مصالح اآلخرين
يف االعتبار وتسعى إىل أن تكون مقبولة دولياً،
(يف إشارة ألسباب فشل املؤسستني العسكرية
والسياسية يف تحقيق حسم اسرتاتيجي للرصاع
مع الفلسطينيني) ،وجوهر هذا الشعار هو
تبني سياسة تقوم عىل اعتبار القوة واالفتتان
بها وبالذات القومية الدينية ،قيمتني ،واعتبار
أن القيم الليربالية الكونية واليسارية واإلنسانية
ليست سوى كوابح تعيق قدرة املرشوع القومي
77
الديني عىل تحقيق ذاته.
وتأسيسا ً عىل ذلك ترى هذه املقالة أن مهمة
حسم الرصاع وتحقيق االنتصار فيه يحمل لواءها
اآلن اليمني القومي املتدين يف إرسائيل ،ومعيار
النرص هنا هو حسم السيطرة عىل ما تبقى من
األرض الفلسطينية عرب االستيطان والتهويد
ال سيما يف القدس ،األمر الذي يعني أن جيش
املستوطنني قد حل محل الجيش النظامي يف
مهمة حسم الرصاع عىل األرض بعد توفري الحماية
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لكل ترسانة إرسائيل العسكرية ،وال لكل األموال
80
يف العالم مواجهتها وحلها.
كان رئيس الوزراء اإلرسائييل األسبق أرئيل
شارون ،وبناء عىل خربته العسكرية قد أدرك يف
العام  ،2005أنه ليس بمقدور إرسائيل مواجهة
التهديدات القادمة باالسرتاتيجية نفسها ،التي
عمادها التفوق العسكري واالقتصادي ،والتي
طبقتها إرسائيل بنجاح منذ نشأتها حتى
81
تاريخه.
إذ تضمنت تلك االسرتاتيجية ثالثة أهداف،
أولها ،عدم السماح للعرب بالتوحد يف قوة مؤثرة
واحدة ،األمر الذي نجحت فيه إرسائيل بامتياز من
خالل قوتها االستخبارية ودبلوماسيتها الفاعلة
ومساعدة الواليات املتحدة األمريكية السياسية لها
يف توقيع ثالث معاهدات سالم مع الدول العربية،
كان أولها مع مرص وثانيها مع الفلسطينيني
وآخرها مع اململكة األردنية الهاشمية.
وثاني أهداف هذه االسرتاتيجية تمثل يف
حرص إرسائيل عىل تحديد مكان وزمان وحجم
النريان يف أي حرب ،األمر الذي ال يمكن إلرسائيل
االدعاء بأنها نجحت فيه بدرجة عالية ال سيما بعد
حرب العام .1967
وثالث هذه األهداف ،وجوب عدم مواجهة
إرسائيل حربا ً عىل حدودها ،وانتفاضة شعبية
فلسطينية يف املناطق الفلسطينية يف الوقت نفسه،
ً 82
األمر الذي لم يحدث أبدا.
كان شارون يف حينه قد قسم املجتمع اإلرسائييل
من حيث رؤيته للرصاع الفلسطيني اإلرسائييل
إىل ثالثة معسكرات ،معسكر أولئك املؤمنني بأن
بقاء إرسائيل يعتمد بالدرجة األوىل عىل االنفصال
عن الفلسطينيني حتى لو أدى ذلك إىل فتح

السياسية والترشيعية واألمنية ملمارساته عرب
الدولة ومؤسساتها.
صحيح أن دولة إرسائيل لم تكن بما هي عليه
اآلن من قوة عسكرية واقتصادية منذ نشأتها
يف العام  ،1948حيث تعترب القوة العسكرية
رقم ( )16عاملياً ،ورقم ( )3إقليمياً ،إذ يسبقها
يف اإلقليم كل من تركيا ومرص ،هذا وفق معايري
القوة التقليدية حسب تصنيف موقعGlobal ،
( ،Fire Powerجلوبال فاير باور) 78،وإذا ما
أدخل معيار القوة العسكرية غري التقليدية تصبح
إرسائيل القوة العسكرية رقم واحد إقليمياً.
من الناحية االقتصادية ،بلغ إجمايل الناتج
املحيل يف إرسائيل يف العام  ،2016ما قيمته
 299,413مليار دوالر أمريكي ،وبلغ نصيب الفرد
من إجمايل الناتج املحيل ما قيمته  35,743دوالر
أمريكي ،أي ما يعادل معدل دخل الفرد من إجمايل
الناتج املحيل يف ثالث من الدول العربية املحيطة
بإرسائيل ،مرص واألردن ولبنان ،إذ بلغ نصيب
الفرد من معدل إجمايل الناتج املحيل يف هذه الدول
يف العام  ،2016ما قيمته $12,599 ،يف مرص،
و $5,292يف األردن ،و $19,116يف لبنان وذلك
وفق معطيات موقع ( ،Global Financeجلوبال
79
فاينانس).
ربما تفرس قوة إرسائيل العسكرية واالقتصادية
املوضحة أعاله ،حالة االفتتان بالقوة التي عرب عنها
شعار البيت اليهودي املشار إليه سابقاً ،كما أن
صعود القوة يعترب من أهم العوامل التي ساهمت
يف تحول محركات صنع السياسة يف إرسائيل
خالل العقد املايض ،إال أن هذا التحول وفق رأي
البعض قد أدخل إرسائيل يف مواجهة جملة من
التهديدات األمنية غري القابلة للحل ،والتي ال يمكن
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األبواب أمام عمليات «إرهابية» ،ومعسكر أولئك
الذين يعتربون العمليات «اإلرهابية» التهديد
الجدي األسايس الذي يواجه إرسائيل ،ويرون أن
التهديدات االسرتاتيجية بعيدة املدى ليست أكثر
من تهديدات نظرية ،أما املعسكر الثالث فيتمثل
يف أولئك الذين تفرض عليهم قناعاتهم الدينية
التزاما ً يقيض بعدم التخيل عن الضفة الغربية
83
باعتبارها جزءا ً من أرض إرسائيل.
وفيما كان املعسكر األول يمثل األغلبية يف
إرسائيل يف ذلك الوقت ،كان هناك نوع من أنواع
الوحدة بني املعسكرين الثاني والثالث ،األمر الذي
عنى لشارون أن تنامي قوة املعسكرين األخريين
عىل حساب املعسكر األول أمر وارد وفق ديناميكية
التحوالت داخل املجتمع اإلرسائييل.
زاد هذا االحتمال من حجم املخاطر لدى
شارون وحكومته ،األمر الذي يعني إعاقة تنفيذ
رؤيته االسرتاتيجية القائمة عىل مدى تشخيصه
النكشاف إرسائيل االسرتاتيجي ،إذ كان لدى
شارون فهم يف غاية الوضوح كان قد تبلور
لديه خالل فرتة رئاسته للوزراء يف ذلك الوقت،
بأن دولة إرسائيل تعيش يف لحظة انكشاف،
وأن التهديد بعيد املدى الذي يهدد إرسائيل ينبع
من انهيار موضعها االسرتاتيجي وليس من
العمليات «اإلرهابية» ،ولذلك كان قراره :قبول
الواقع ببعض العمليات «اإلرهابية» املحدودة من
أجل تعزيز موضع إرسائيل االسرتاتيجي ،وكانت
معادلته أن التهديدات بعيدة املدى أكثر خطورة
عىل إرسائيل من التهديدات «اإلرهابية» املحدودة
إذا أهدرت إرسائيل قواها يف معالجة األخرية عىل
84
حساب األوىل.
وكانت تلك املفاضلة بني التهديدات اآلنية
العدد (٢٠١٧ )40

وبعيدة املدى هي املحرك األسايس لقرار شارون
االنسحاب أحادي الجانب من غزة يف العام ،2005
إال أن شارون قد ذهب ولم ينجح من خلفه يف
الحكم يف تطوير ما بدأه شارون.
تمكن املعسكران الثاني والثالث من تعبئة
املجتمع اإلرسائييل ضد رؤية شارون املشار إليها
سابقاً ،خاصة بعد فشل املعسكر األول يف تحقيق
النتائج املعلنة لحرب العام  2006عىل لبنان،
عالوة عىل فشله يف استعادة الجندي جلعاد شاليط
الذي تمكنت املقاومة الفلسطينية من اختطافه
وأرسه خالل عملية عسكرية نوعية نفذتها يف
صيف العام  ،2006عىل حدود غزة الجنوبية
الرشقية ،تلك العملية التي جرحت عميقا ً الكربياء
العسكري اإلرسائييل كما جرحت ثقة املجتمع
اإلرسائييل بالجيش واملؤسسة األمنية كاملة.
شكلت انتخابات الكنيست اإلرسائيلية الـ18
والتي جرت يف  ،2009/2/10نقطة تحول
يف الخارطة السياسية والحزبية اإلرسائيلية،
إذ أظهرت نتائج هذه االنتخابات تصاعد قوة
85
األحزاب اليمينية اليهودية املتطرفة.
استمرت قوة هذه األحزاب يف الصعود
يف انتخابات الكنيست الـ 19التي جرت يف
 ،2013/1/22وانتخابات الكنيست الـ 20التي
جرت  86يف  .2015/3/16وفيما يتعلق بسياسة
الحكومات املنبثقة عن هذه االنتخابات والتي
تميزت بطغيان صوت قوى اليمني القومي الديني
املتطرف عليها ،ظهر أن جوهر هذه السياسة
يرتكز إىل رفض الحل السيايس مع الفلسطينيني
وفق مبدأ حل الدواتني ،أي الرفض املطلق لقيام
87
دولة فلسطينية مستقلة إىل جانب دولة إرسائيل.
يشري البعض إىل أن هذه السياسة ،والخطاب
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ويف التحليالت الدورية التي تصدر عن مركز
سرتاتفور لالستخبارات العاملية ،أشار التحليل
الصادر عن املركز بتاريخ  ،2015/8/30والذي
حمل عنوان «مشكلة إرسائيل الحقيقية» 90،إىل
«أن التهديد الوجودي األعظم إلرسائيل يأتي
من داخل إرسائيل وليس من خارجها» ،وفصل
التحليل مظاهر هذا التهديد ،بانهيار دور القانون
يف الدولة ،وضعف املؤسسات السياسية ،وفقدان
االتفاق املجتمعي عىل األهداف الوطنية املشرتكة.
واعترب التحليل أن حوادث خطف وحرق الطفل
محمد أبو خضري يف القدس الرشقية بتاريخ
 ،2014/7/2وكذلك حرق عائلة دوابشة يف قرية
دوما شمال الضفة الغربية بتاريخ ،2015/7/31
وتلكؤ املؤسسة األمنية اإلرسائيلية يف الكشف
عن املجرمني وتقديمهم للمحاكمة وتربيرها هذا
التلكؤ بالخوف عىل وحدة املجتمع وتماسكه من
أهم الشواهد عىل صحة التهديدات أعاله.
ويف هذا السياق ،ترى هذه املقالة أن املشاهد
املتلفزة إلعدام جنود من الجيش اإلرسائييل بعض
الفلسطينيني العزل من السالح واملستسلمني
للجيش ،ال سيما مشهد إعدام الجندي إليئور
أزاريا الفلسطيني عبد الفتاح الرشيف بتاريخ
 ،2016/3/24وما رافق هذا املشهد من انقسام
واضح يف املجتمع اإلرسائييل بني مؤيد ومعارض
ملا قام به الجندي أزاريا ،خاصة يف أوساط
السياسيني ،دليل عىل صحة ما ذهب إليه تحليل
مركز سرتاتفور لالستخبارات الدولية.
أظهرت استطالعات الرأي التي أجرتها يف
هذا الصدد مؤسسات إرسائيلية مختصة أن نسبة
املؤيدين ملا قام به الجندي أزاريا واملعارضني ملبدأ
محاكمته من الجمهور اإلرسائييل قد بلغت ،%60

اإلعالمي والتعبوي املرافق لها واملعرب عنها ،عالوة
عىل السياسة الترشيعية املجسدة لها واملتمثلة يف
جملة القوانني ومشاريع القوانني الصادرة عن
الكنيست واملتعلقة مبارشة يف الرصاع الفلسطيني
اإلرسائييل ،والتي تعكس عنرصية دولة إرسائيل،
وكذلك املمارسات العملية التي تعكس ثقافة
تعريف هذه السياسات ال سيما سياسة االستيطان
والتهويد يف املناطق الفلسطينية ،قد ساهمت يف
خلق جملة من التهديدات «الوجودية» لدولة
إرسائيل ،والتي من شأنها أن تعرض املرشوع
الصهيوني برمته للسقوط واالنتهاء ألسباب
88
داخلية وليست خارجية.
ويف معرض تناولهم لواقع دولة إرسائيل
االسرتاتيجي والجيوسيايس ،أشار بعض
األكاديميني اإلرسائيليني ،وكذلك بعض مراكز
دراسات االستخبارات اإلرسائيلية والعاملية إىل
جملة التهديدات التي تواجه إرسائيل يف املرحلة
الحالية واملستقبلية والتي من شأنها اذا ما
عولجت أن تهدد قدرة الدولة عىل مواصلة الوجود.
ففي دراسته الشهرية «إرسائيل :مستقبل
محاط بالشك» ،واملنشور يف العام  ،2011أشار
األكاديمي اإلرسائييل املعروف ،ريشار لوب ،إىل
«أن إرسائيل ومنذ نشأتها يف العام  ،1948لم تكن
بالقوة العسكرية واالقتصادية ،التي هي عليها
اآلن ،ولكن يف مقابل ذلك لم تكن نسبة اليهود
املشككني بقدرة إرسائيل عىل الوجود يف املستقبل
مرتفعة كما هي اليوم» .وعىل ضوء ذلك خلص
الكاتب إىل نتيجة مفادها بأن التوصل إىل تسوية
سياسية مع الفلسطينيني هي العامل الوحيد الذي
سيساهم يف تخفيف نسبة املشككني من اليهود يف
89
قدرة إرسائيل عىل الوجود والبقاء يف املنطقة.
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ورأت النسبة نفسها أن إدانة الجندي ستؤثر سلبا ً

ومن هذه التحديات والتهديدات ،احتمال نشوب
مواجهات عسكرية مع حماس عىل املدى القصري،
ومع حزب اهلل عىل املدى املتوسط والطويل ،إضافة
إىل التحديات والتهديدات التي قد تنشأ من احتمال
تدهور الوضع يف سورية والذي بدوره سيؤدي إىل
تعاظم وجود إيران وحزب اهلل العسكري فيها،
األمر الذي سيزيد من احتماالت نشوب حرب
شاملة يف املنطقة ،عالوة عىل التحدي الناشئ من
تصميم إيران عىل امتالك سالح نووي عىل الرغم
من االتفاق املوقع معها من مجموعة ( ،)1+5األمر
الذي يستدعي استعداد إرسائيل لكل االحتماالت
لغايات منع ذلك بكل الطرق والوسائل.
تضمن التقرير كذلك التهديدات الناشئة عن
استمرار تراجع اهتمام ومكانة الواليات املتحدة
األمريكية يف منطقة الرشق األوسط ،السيناريو
الذي يبدو أنه سيتواصل يف ظل إدارة الرئيس
ترامب ،األمر الذي سيحدث خلالً يف توازن القوى
يف منطقة الرشق األوسط التي تعيش حالة من
انهيار نظامها اإلقليمي بما سيسمح إليران
بتوسيع وتعزيز نفوذها يف املنطقة.
كما تطرق التقرير إىل التهديدات التي مصدرها
تعاظم القوة العسكرية الروسية يف املنطقة السيما
يف سورية ،األمر الذي سيحد من حرية إرسائيل يف
العمل ،ويعزز يف املقابل من قوة إيران وحزب اهلل.
وأشار التقرير كذلك إىل التهديدات الناشئة
عن توقف العملية السياسية بني إرسائيل
والفلسطينيني ،األمر الذي يساهم يف تغذية دوافع
العمليات «اإلرهابية» الفردية ضد إرسائيل.
وأضاف التقرير إن من أهم هذه التحديات
التي تواجه إرسائيل يف املرحلة الحالية ،استمرار
ضعف عالقة إرسائيل بأوروبا الغربية وتدهورها

عىل الحافز للتجند لوحدات قتالية يف الجيش،
من منطلق أن الجيش ال يدعم جنوده ،ويعترب
هذا االنقسام وهذه النسب دليالً آخر عىل صحة
ما ذهب إليه تحليل موقع سرتاتفور ،عالوة عىل
أنها أظهرت مدى انخفاض نسبة ثقة الجمهور
اإلرسائييل بالجيش بعد صدور الحكم عىل الجندي
91
القاتل.
تأسيسا ً عىل حقيقة أن الوضع الجيوسيايس
للدولة يتحدد من بني عوامل أخرى ،من ترابط
مؤسساتها السياسية ،ووحدة شعبها حول
أهداف مشرتكة ،خلص تحليل مركز سرتاتفور إىل
القول «إن الجدار الحديدي ملجموعة املبادئ التي
قامت عليها الدولة بدأ باالنهيار ،األمر الذي يفرس
ما ذهب إليه املرشد األعىل للثورة اإليرانية بقوله
92
إن مستقبل إرسائيل هو الزوال».
ويف املسح االسرتاتيجي إلرسائيل للعام -2016
 2017الصادر عن معهد أبحاث األمن القومي
اإلرسائييل يف بداية العام الجاري 93،ويف معرض
استعراضه للتهديدات قصرية ومتوسطة وبعيدة
املدى التي تواجه إرسائيل ،أشار التقرير إىل أن
ميزان األمن القومي اإلرسائييل يشري إىل تفوق
إرسائيل العسكري واالقتصادي والتكنولوجي يف
املنطقة ،األمر الذي حافظ عىل قوة الردع لدى
إرسائيل ،والذي بدوره ساعد إرسائيل يف منع
نشوب حرب مبارشة معها ،ومن جهة أخرى أكد
التقرير أن هناك بعض التطورات السلبية يف بيئة
إرسائيل االسرتاتيجية ينبغي عىل الدولة أخذها
بالحسبان وتطوير حلول استباقية لها لضمان
منع تطورها إىل تهديدات يصعب مواجهتها
مستقبالً.
العدد (٢٠١٧ )40
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قيم الديمقراطية نفسها ،ال سيما أن كثريا ً من
اليهود يف هذه الدول منخرطون عميقا ً يف هذه
الحملة.
ومن أبرز املالحظات التي تستوجب التوقف
أمامها يف معرض هذا التقرير ،تلك اإلشارات
املتضمنة يف أكثر من موضع فيه ،والتي تيش بقناعة
معدي التقرير بعدم قدرة القيادة اإلرسائيلية
الحالية (الحكومة) ،عىل ترتيب األولويات يف هذه
املرحلة ،إذ يبدو أنها تركز عىل التهديدات اآلنية
عىل حساب التهديدات بعيدة املدى ،خاصة فيما
يتعلق بالرصاع الفلسطيني اإلرسائييل يف ظل
توقف عملية السالم عىل أساس حل الدولتني،
األمر الذي ينطوي عىل زيادة احتماالت انزالق
الرصاع إىل أوضاع يصعب معالجتها ،يف إشارة إىل
حل الدولة الواحدة ،إذ أكد التقرير أن هذا التهديد
سيبقى قائما ً ما لم تسارع القيادة اإلرسائيلية
إىل تطوير مبادرة سياسية ولو من جانب واحد
تحافظ فيها عىل حل الدولتني وتمنع احتماالت
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انزالق الرصاع إىل مسار الدولة الواحدة.
كان وزير الدفاع اإلرسائييل السابق ،ورئيس
هيئة أركان الجيش األسبق ،والباحث االكاديمي
اآلن يف معهد أبحاث األمن القومي اإلرسائييل،
ً
جرأة من غريه يف كشف ضعف
موشيه يعلون ،أكثر
الحكومة اإلرسائيلية الحالية ،يف كلمته أمام مؤتمر
معهد األمن القومي السنوي الذي انعقد بتاريخ
 ،2017/1/24بقوله« :القيادة عنرص أسايس من
عنارص األمن القومي ،وإرسائيل اآلن بحاجة إىل
قيادة ال تقاد من خالل نتائج استطالعات الرأي.
فالقيادة الجيدة ال تخىش االنتقادات ،وال تهاجم
قرارات املحاكم ،والقيادة الصحيحة ال تلعب عىل
وتر مخاوف الشعب وال تغذي الحروب والعداءات

نتيجة مواصلة إرسائيل سياسة االستيطان يف
الضفة الغربية ،األمر الذي لم يعد بمقدور الدول
األوروبية الحليفة إلرسائيل الدفاع عنه.
وفيما يتعلق بالجبهة اإلرسائيلية الداخلية،
استعرض التقرير جملة التحديات والتهديدات
الداخلية التي تمثلت يف ضعف روح التضامن
داخل املجتمع اإلرسائييل ،واتساع دائرة االنقسام
املجتمعي يف إرسائيل إىل الحد الذي يمكن القول
فيه إنه ال يوجد اآلن يف إرسائيل توافق مجتمعي
عىل قائمة مشرتكة من األهداف الوطنية ،وال
يوجد كذلك إجماع وطني عىل سياسة أمن قومي
واحدة ،عالوة عىل ارتفاع وترية الهجوم املجتمعي
العلني عىل الجيش من فئات واسعة من املجتمع،
األمر الذي يساهم يف ضعضعة رشعية قيادات
الجيش ،هذا إىل جانب تدهور العالقات بني
الدولة واملجتمع اإلرسائييل مع الجالية اليهودية يف
الواليات املتحدة األمريكية ال سيما الفئات الشابة
من هذه الجالية ،األمر الذي ستكون له تداعياته
املهمة عىل مدى قناعة هذه الجالية بالسياسات
اإلرسائيلية واستعدادها للدفاع عنها.
ويف السياق نفسه ،أشار التقرير إىل التهديدات
التي منبعها تدهور عالقات الثقة بني األقلية
العربية يف إرسائيل والدولة بسبب عدم التزام
الدولة تنفيذ الخطط املعتمدة من الدولة والتي
أوصت برضورة تطوير املجتمع العربي يف
إرسائيل.
وأضاف التقرير :يقف عىل رأس هذه التحديات
والتهديدات مسرية نزع الرشعية عن إرسائيل من
خالل حمالت املقاطعة اآلخذة يف التصاعد حول
العالم ال سيما يف الواليات املتحدة األمريكية ودول
أوروبا الغربية التي تدعي إرسائيل أنها تشاطرها
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الداخلية يف املجتمع.
وأضاف ال توجد يف إرسائيل اليوم قيادة
صحيحة طاملا ظلت ثقة الشعب بها معدومة،
وإرسائيل تحتاج إىل قيادة مسؤولة تقوي الشعب
وتوحده ،وباختصار إرسائيل بحاجة إىل قيادة
95
مختلفة.
يف سياق متصل ،أشار تقرير آخر صادر عن
معهد أبحاث األمن القومي اإلرسائييل إىل تهديد
آخر لم يتضمنه تقرير املسح االسرتاتيجي
املشار إليه آنفاً ،إذ تمثل هذا التهديد يف تزايد
اقرتان دولة إرسائيل بمصطلح ومفهوم الفصل
العنرصي واألبارتهايد كنموذج جنوب إفريقيا،
خاصة يف الصحافة املكتوبة باللغة اإلنجليزية،
وكذلك يف الوثائق الصادرة عن مؤسسات دولية
رسمية مثل األمم املتحدة واملكتوبة باللغة
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نفسها.
اعتمد هذا التقرير عىل حقائق وردت يف
دراسة أكاديمية أعدت لهذا الغرض ،إذ تبني من
هذه الدراسة أن ظاهرة ربط إرسائيل بمصطلح
األبارتهايد قد بدأت بالتزايد مع بداية القرن
الحايل ،ال سيما يف السنوات الخمس األخرية ،حيث
تبني أن ما نسبته  %10من الصحافة األوروبية
املكتوبة باللغة اإلنجليزية ،و %16من الصحافة
األمريكية ،تنفي تهمة األبارتهايد عن إرسائيل،
وهكذا هو الحال يف الوثائق الرسمية الصادرة عن
97
األمم املتحدة.
اعترب التقرير أن السبب الرئيس لهذه الظاهرة
هو استمرار احتالل إرسائيل للفلسطينيني عىل
الرغم من انخراطهم يف مسرية تسوية لغايات إنهاء
الرصاع ،فيما تواصل إرسائيل بناء املستوطنات يف
الضفة الغربية ،األمر الذي أنشأ ما وصفه التقرير
العدد (٢٠١٧ )40

بطرق عنرصية ،ومصادر مياه عنرصية ،ومناطق
98
سكن عنرصية.
أوىص التقرير صناع السياسة يف إرسائيل
برضورة االستمرار يف التمسك بخطاب يحرص
عىل إحالل السالم مع الفلسطينيني من خالل
حل الدولتني ،للتخفيف من ظاهرة ربط إرسائيل
99
باألبارتهايد والتهديدات الناشئة عن هذا الربط.
من جهته ،أعرب الرئيس ترامب خالل املؤتمر
الصحايف الذي عقده يف البيت األبيض مع رئيس
الوزراء اإلرسائييل بتاريخ  ،2017/2/25عن
التزام بالده يف تقديم الدعم الكايف لدولة إرسائيل
يف مواجهة التهديدات يف املرحلة الحالية ،وكان قد
عدد هذه التهديدات ،بـ :الطموح النووي اإليراني،
والتهديدات التي مصدرها املنظمات اإلرهابية،
والتهديدات التي منشؤها القرارات الصادرة من
جانب واحد يف األمم املتحدة ،وكذلك التهديدات
الناشئة من حملة مقاطعة إرسائيل العاملية،
100
وتوقف عملية السالم يف املنطقة.
يظهر مما تقدم أن دولة إرسائيل -وبعد قرابة
العقود السبعة عىل إنشائها ،وبعد حسم تفوقها
العسكري واالقتصادي والتكنولوجي عىل كل دول
املنطقة ،وبعد أكثر من عرش حروب خاضتها يف
املنطقة ،وبعد مواجهتها انتفاضتني كبريتني،
وبعد توقيعها ثالث معاهدات سالم مع اثنتني
من دول املواجهة معها ،عالوة عىل الفلسطينيني-
لم تخرج بعد من معركة حسم الوجود ،وتواجه
يف املقابل هذا الكم من التحديات والتهديدات
الوجودية وغري الوجودية التي جرى توضيحها
أعاله.
وفيما ترى قيادتها الحالية أنها يف مرحلة
توشك فيها عىل صنع حسم الوجود ،استنادا ً إىل
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ما مساحته  %78من مساحة فلسطني االنتدابية،
املصدر األسايس لكل التهديدات التي واجهت
الشعب الفلسطيني يف حينه وال تزال املسبب
الرئيس للتهديدات التي تواجه الفلسطينيني حتى
يومنا هذا.
وكان ذلك عىل أثر عمليات التحول الديمغرايف
القرسية التي أحدثتها العصابات الصهيونية
املسلحة يف فلسطني والتي ما كان لدولة إرسائيل
أن تقوم دون تنفيذها ،إذ تمثلت عمليات التحول
الديمغرايف هذه يف مصادرة ممتلكات السكان
األصليني وتهجريهم ،ثم إحالل مهاجرين يهود
جدد مكانهم عرب سياسة تطهري عرقي منظمة
قامت بها العصابات املشار إليها أعاله ،والتي
كانت محمية من القوات املسلحة لدولة االنتداب.
هكذا نشأت النكبة الفلسطينية التي يظهر مما
تقدم أن لها بعدين ،بعد مادي يتمثل باألرض
واملمتلكات الشخصية األخرى ،وبعد إنساني كان
اللجوء والشتات أهم معامله.
وكانت أبعاد النكبة املادية واإلنسانية
هي املحرك األساس للرصاع الذي نشب بني
الفلسطينيني واإلرسائيليني لغايات معالجة هذه
األبعاد ،أي استعادة األرض واملمتلكات ،وتأمني
عودة الالجئني إىل ديارهم وبيوتهم.
وملا كانت التهديدات تقاس دائما ً عىل ضوء
األهداف الوطنية العليا للشعب ،فيمكننا القول إن
االحتالل اإلرسائييل ملا تبقى من مساحة فلسطني
يف العام  ،1967والتغريات التي نتجت عن قيام
السلطة الوطنية الفلسطينية عىل أرض فلسطني
يف العام  ،1994قد ساهما أيما إسهام يف بلورة
األهداف الوطنية العليا التي يناضل الفلسطينيون
حاليا ً من أجل تحقيقها ،وتتلخص هذه األهداف

تفوقها العسكري واالقتصادي والتكنولوجي عىل
دول املنطقة ،واستنادا ً إىل حالة الضعف واالنهيار
العربي غري املسبوق ،واعتمادا ً عىل حالة التحول
يف النظام العاملي واإلقليمي التي ترى قيادتها
أنها تخدم مصالحها .إال أنها وعىل الرغم من
ذلك ،تواجه هذا الكم من التحديات والتهديدات
الداخلية والخارجية ،الوجودية وغري الوجودية،
وقصرية ومتوسطة وبعيدة املدى ،تلك التهديدات
التي تجعل من مهمة حسم الوجود أمرا ً ليس يف
متناول اليد عىل أقل تقدير ،ال سيما تلك التهديدات
املتعلقة بتآكل مؤسسات الدولة واملتمثلة يف
ضعف سيطرة الدولة عىل ممارسة مواطنيها
للعنف ،وانهيار دور القانون فيها ،األمور التي
تعترب من أهم عالمات الضعف الجيوسيايس
للدول ،عالوة عىل تزايد مخاطر انزالق مسار
الرصاع مع الفلسطينيني إىل اتجاهات تهدد غايات
املرشوع الصهيوني برمته ،خاصة أنها تواجه
حملة متصاعدة ملقاطعتها ونزع الرشعية عنها
باعتبارها دولة عنرصية بنيويا ً وفق تصنيف لجنة
األمم املتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا
101
(إسكوا).
وإذا كان ما تقدم يوضح التهديدات التي
تواجه إرسائيل يف هذه املرحلة ،فما هي التهديدات
التي تواجه الفلسطينيني يف املرحلة ذاتها ،األمر
الذي سيجري تناوله تالياً.

التهديدات التي تواجه الفلسطينيين
في مرحلة تحول النظام العالمي
واإلقليمي
تعترب نكبة الفلسطينيني التي حلت بهم يف
العام  ،1948عىل أثر إعالن قيام دولة إرسائيل عىل
51

يف تأسيس دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة
وغري مقطعة األوصال تشتمل عىل الضفة الغربية
وقطاع غزة ،وتكون القدس الرشقية عاصمة لها،
أي عىل املناطق التي احتلتها إرسائيل يف العام
 ،1967وذلك عن طريق التوصل إىل تسوية
102
سلمية مع إرسائيل.
لكن هدف تأسيس الدولة ال يمكن فصله
كهدف وطني ،عن هدف حل مشكلة الالجئني ،وال
يمكن تحقيق األول عىل حساب الثاني ،حيث يعترب
إيجاد حل عادل ومقبول ملشكلة الالجئني رشطا ً
أساسيا ً للحل الدائم القائم عىل أساس الدولة
املستقلة .وما لم تحل مشكلة الالجئني حالً مقبوال ً
ومنصفاً ،سيخلق تأسيس الدولة الفلسطينية
(يف حال تأسيسها) توترات وانقسامات جديدة
يف البدن الفلسطيني ،ما سيهدد حتما ً استقرار
الدولة عالوة عىل تهديد استقرار الدول املضيفة
103
لالجئني.
ويف معرض تصنيف تصورات الفلسطينيني
للتهديدات التي تواجههم واملستمدة من أهدافهم
ومصالحهم الوطنية الجوهرية ،صنف البعض
هذه التهديدات إىل تهديدات وجودية تستهدف
وجود الشعب الفلسطيني باألساس ،وتهديدات
أمنية جارية .بالنسبة للتهديدات التي تندرج
تحت النوع األول ،والتي تستهدف وجود الشعب
الفلسطيني يف الصميم ،فهي تؤثر بالرضورة
عىل املصالح الجوهرية للفلسطينيني .وفيما
يتعلق بالتهديدات الجارية فقد تؤثر عىل املصالح
الجوهرية إذا ما جرت معالجتها.
تجدر اإلشارة هنا إىل أن التهديدات بنوعيها
ستكون حارضة يف الفرتة التي تيل قيام الدولة
الفلسطينية إذا ما قدر لها أن تقوم ،كحضورها
العدد (٢٠١٧ )40

يف الفرتة التي تسبق قيام الدولة ،ولكن بتغري
الظروف قد تتغري أو تنتفي أو ترحل بعض
104
التهديدات من مرحلة إىل أخرى.
وللوقوف عىل التهديدات الجوهرية التي تواجه
الفلسطينيني وتستهدف مصالحهم الجوهرية،
هناك حاجة للوقوف عىل املصالح الجوهرية ذاتها
يف املرحلة التي تسبق وجود الدولة املستقلة.
يقف عىل رأس هذه املصالح ،الحيلولة دون
إبادة الشعب الفلسطيني ،سواء باستخدام القوة
الطاغية ضده كما حدث يف العام  ،1948أو
باستخدام وسائل أخرى تجرب الشعب عىل املغادرة
الطوعية بحثا ً عن حياة أكثر أمناً ،وتعترب هذه
105
الغاية من أهم املصالح الوطنية عىل اإلطالق.
يخطئ الفلسطينيون أيما خطأ إذا ما استبعدوا
هذا السيناريو من تفكريهم االسرتاتيجي ،ال سيما
يف ظل سيطرة اليمني القومي الديني عىل مقاليد
الحكم يف إرسائيل ،إذ تعترب هذه الغاية وتحقيقها
أهم محركات سياساتهم لحسم صنع وجود
106
الدولة.
عىل ضوء ذلك ،فالتهديد الوجودي األول املستمد
من املصلحة الجوهرية املشار إليها أعاله ،هو ذلك
التهديد املتضمن يف جنوح إرسائيل الستخدام
تفوقها العسكري للقيام بعمليات عدوانية ضد
الشعب الفلسطيني يف املناطق الفلسطينية بما يف
ذلك املناطق التي احتلتها إرسائيل يف العام .1948
ويضع هذا التهديد ورضورة مواجهته
الفلسطينيني يف وضع حرج خاصة أنهم يدركون
أنهم الطرف األضعف يف املنطقة وفق مقاييس
القوة والضعف التقليدية ،ال سيما أن املجتمع
الدويل واإلقليمي يحرم عليهم امتالك وسائل القوة
واستخدامها.
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 ،1948يجب أن يكونا جزءا ً من مسؤوليات أي
دولة مستقبلية وأي اتفاقية للسالم يتم التوصل
109
إليها.
كان بعض املختصني يف الشأن الفلسطيني
قد حذر من احتمال لجوء إرسائيل إىل مثل
هذا السيناريو بطرق غري عنيفة وقرسية من
خالل املحافظة عىل وضع االنقسام الحايل
بني الفلسطينيني ،والدفع باتجاه نقل الثقل
الفلسطيني لقطاع غزة ،وربط السكان
الفلسطينيني يف الضفة الغربية مع اإلطار الناشئ
يف غزة دون أن يكون لهذا اإلطار والية عىل األرايض
110
يف الضفة الغربية.
ترى هذه املقالة أن هذا التهديد ربما يكون
أكثر خطورة من تهديد اإلبادة الجماعية نظرا ً
لقناعة إرسائيل الواضحة يف املرحلة الحالية
بتوافر فرصة تاريخية لم تكن متوافرة من قبل
لتنفيذه ،تأسيسا ً عىل البيئة االسرتاتيجية املحيطة
بإرسائيل يف املرحلة الحالية ،ال سيما أن هناك
تطورا ً يف العالقات اإلرسائيلية اإلقليمية التي ربما
تضع الفلسطينيني يف مواجهة خطر وجودي
111
حقيقي.
يف سياق سعي الفلسطينيني لتحقيق املصالح
الجوهرية أعاله ،أي مواجهة التهديدات املستمدة
من هذه املصالح ،تمكن الفلسطينيون من
تطوير مصلحة جوهرية أخرى تتمثل يف إنهاء
االحتالل اإلرسائييل للمناطق الفلسطينية التي
احتلتها إرسائيل يف العام  ،1967بما فيها القدس
الرشقية ،وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عليها
تمكن الفلسطينيني من إنهاء معاناتهم املادية
التي مصدرها االحتالل ،كما تمنع هذا األخري من
112
فرض الحقائق التي يريدها عىل األرض.

يستوجب ذلك من القيادة الفلسطينية السعي
الدؤوب للحصول عىل الوسائل الناجعة لحماية
الشعب من هذا التهديد الذي يهدد وجوده.
يرتافق مع املصلحة أعاله مصلحة الحفاظ عىل
ديمومة الوجود الفلسطيني عىل أرض فلسطني ،إذ
يرى البعض أن درء التهديد بالتهجري القرسي أو
ما يطلق عليه اإلرسائيليون «الرتانسفري» ،ومنعه
مصلحة جوهرية تساوي يف أهميتها مصلحة منع
اإلبادة الجماعية املشار إليها أعاله.
تستمد من مصلحة الحفاظ عىل ديمومة
الوجود الفلسطيني عىل أرض فلسطني جملة
من التهديدات الوجودية مثل :مواصلة مصادرة
األرايض الفلسطينية لغايات بناء مستوطنات
جديدة عليها ،عىل الرغم من مخالفة ذلك للقانون
الدويل وقرارات مجلس األمن ال سيما القرار
األخري رقم ( )2334الصادر عن مجلس األمن
بتاريخ  107 ،2016/12/24إذ قابلت إرسائيل هذا
القرار بقرار ترشيع مصادرة األرايض الفلسطينية
الخاصة ألغراض االستيطان الصادر عن الكنيست
108
اإلرسائيلية بتاريخ . 2017/2/6
كما يندرج يف إطار هذه التهديدات ،التهديد
الناجم عن تهويد القدس بما فيها األماكن املقدسة
تماما ً كنموذج الحرم اإلبراهيمي ،األمر الذي يضع
الفلسطينيني ومعهم كل العرب واملسلمني حول
العالم يف مواجهة هذا التهديد.
يرى البعض أن مواصلة العيش عىل أرض
الوطن تنمي الهوية الوطنية الفلسطينية
الرضورية لخوض الرصاع السيايس والديموغرايف
التاريخي الذي يضطلع به الشعب الفلسطيني،
لذلك فإن تعزيز الوجود الفلسطيني الفعيل عىل
أرض فلسطني وضمان عدم تكرار تجربة العام
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يعترب إنهاء االحتالل اإلرسائييل رشطا ً رضوريا ً

كذلك عىل حرية حركة الفلسطينيني داخل
أرضهم ومنها وإليها.
•سيطرة إرسائيل عىل املوارد الطبيعية الحيوية
يف فلسطني كموارد املياه والغاز وغريهما.
•تلويح إرسائيل املستمر باحتمال لجوء
إرسائيل إىل طرد الفلسطينيني قرسا ً من
أرضهم (الرتانسفري) وتطهريها عرقياً.

لتحقيق األهداف الفلسطينية األساسية املتعلقة
بالدولة والتي جرى التعبري عنها يف مرشوع
الدستور الفلسطيني النسخة الثالثة ،كنظام
الحكم ،والتنمية االقتصادية ،والضمان االجتماعي
113
وحقوق املواطن.
عرب الباحثان يف شأن األمن القومي الفلسطيني
«حسني آغا ،وأحمد الخالدي» ،عن جملة من
التهديدات الوجودية التي تواجه الفلسطينيني
فيما إذا ما تمكنوا من إنهاء االحتالل اإلرسائييل
114
وإقامة الدولة املستقلة مثل:

تضيف هذه الورقة إىل قائمة التهديدات
أعاله ،التهديد الكامن يف احتمال فشل التسوية
السياسية للقضية الفلسطينية التي بدأت منذ
أكثر من عقدين ،يف إقامة دولة فلسطينية كما
يريدها الفلسطينيون ،ال سيما يف ظل اتضاح
االسرتاتيجية اإلرسائيلية للتسوية التي قال عنها
البعض إنها تقوم عىل أساس «إبقاء السلطة
الفلسطينية دون سلطة ،واستمرار االحتالل
اإلرسائييل بما يف ذلك استمرار التوسع االستيطاني
وتهويد القدس دون كلفة ،وإبقاء قطاع غزة خارج
إطار الفضاء الفلسطيني ،وتكريس نظام الدولة
الواحدة بنظامني» 115.إذ سيصبح بقاء السلطة
الفلسطينية أكثر رضرا ً للمصالح الجوهرية
الفلسطينية من اإلبقاء عليها.
أضاف الباحثان املشار إليهما أعاله ،عددا ً
آخر من التهديدات الوجودية التي تهدد املصالح
الجوهرية للشعب الفلسطيني ،والتي مصدرها
عنارص خارجية تهدد التجمعات السكانية
116
الفلسطينية يف املهاجر واملنايف منها:

•استخدام إرسائيل لتفوقها العسكري للقيام
بعمليات عدوانية وردعية وعقابية ضد
الفلسطينيني.
•التهديد الذي يواجه وحدة وسالمة األرض
الفلسطينية وآفاق قيام الدولة الفلسطينية
املستقلة جراء استمرار إرسائيل يف سياستها
االستيطانية االستعمارية ومواصلة استيالئها
عىل األرايض الفلسطينية.
•التهديد ملستقبل الفلسطينيني السيايس الذي
يمثله جنوح إرسائيل نحو اتباع سياسة
أحادية الجانب تتجنب مبدأ التفاوض
وتحاول رسم األوضاع عىل األرض لصالح
إرسائيل.
•الهيمنة اإلرسائيلية عىل وترية وتوجه الحياة
االقتصادية للشعب الفلسطيني وعرقلتها
ملسار التطور الطبيعي للشعب الفلسطيني
اجتماعيا ً واقتصادياً.
•السيطرة اإلرسائيلية عىل األجواء الفلسطينية
وحدودها ومنافذ الدخول إليها ،وسيطرتها
العدد (٢٠١٧ )40

•العنف الذي يستهدف التجمعات السكانية
الفلسطينية ،بما يف ذلك احتماالت تعرض
هذه التجمعات للهجوم الشامل كما حدث
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الشتات ال سيما يف لبنان ،إىل قواعد آمنة
تحتمي فيها العنارص اإلرهابية الفارة من
وجه العدالة ،فضالً عن اعتبارها قواعد
لتخطيط وإعداد وتنفيذ عمليات إرهابية ضد
الدول املضيفة لالجئني.
وفيما يتعلق بالتهديدات اآلنية التي تواجه
الفلسطينيني السيما يف املناطق الفلسطينية فقد
حددها البعض  117بالتهديدات اآلتية:

يف لبنان إبان الحرب األهلية ،واحتماالت
تعرضها للتهجري القرسي الواسع كما جرى
يف الكويت بعد حرب الخليج يف العام .1991
•التهديدات الناجمة عن حروب قد تقوم
بني إرسائيل وأطراف إقليمية يحرش فيها
الفلسطينيون يف مواقع القتال بني الطرفني.
•التهديد الذي مصدره محاولة أطراف عربية
وغري عربية مصادرة القرار الفلسطيني أو
فرض شكل التمثيل الفلسطيني.
•التهديدات التي مصدرها محاوالت فرض
رشوط التسوية مع إرسائيل ،أو محاولة
تجاوز الحقوق الفلسطينية ،كأن يقوم طرف
أو أطراف عربية بإبرام اتفاقات منفصلة مع
إرسائيل تمس حقوق الالجئني الفلسطينيني
أو الحقوق الفلسطينية يف املياه أو الحدود.

•الترصفات اإلرسائيلية أحادية الجانب التي
تهدف إىل فرض أمر واقع جديد عىل األرض
وتغيري أسس الرصاع وحيثياته ،كبناء الطرق
االلتفافية ،وخلق املناطق العازلة ،وترسيم
الحدود السياسية واألمنية من جانب واحد
عن طريق تشييد الجدار العازل يف الضفة
الغربية .وتندرج يف هذا السياق جملة القوانني
والترشيعات واألوامر العسكرية الهادفة إىل
ترشيع هذه الترصفات األحادية.
•التهديدات الناجمة عن الترصفات أحادية
الجانب ال سيما االنسحاب أحادي الجانب من
قطاع غزة ،واحتماالت تطبيق اإلجراء نفسه
يف الضفة الغربية كإجراء إرسائييل لرتسيم
الحدود مع الفلسطينيني.
•سياسات االغتيال واالجتياح والهجمات
االنتقامية وحرق العائالت يف منازلها ،وهدم
املنازل ،التي تنفذها الجهات الرسمية وغري
الرسمية بما فيها املستوطنون.
•إجراءات إرسائيلية أخرى كفرض الحصار
عىل املدن والبلدات الفلسطينية ،وإغالق
الحدود والطرق وتعطيل سري الحياة
الطبيعية للفلسطينيني.

ويف سياق متصل ،ترى هذه املقالة أن حالة
التحول واالنهيار التي يعيشها العالم العربي
منذ العام  2010قد أنتجت بدورها عددا ً من
التهديدات الوجودية لفلسطينيي الشتات مثل:
•اضطرار أعداد كبرية من فلسطينيي الشتات
إىل النزوح والهجرة من مناطق سكنهم
وإقامتهم كما حدث مع فلسطينيي مخيم
الريموك ،والفلسطينيني املقيمني يف ليبيا.
•التحاق عدد ال بأس فيه من الفلسطينيني
بالتنظيمات اإلرهابية كتنظيمي القاعدة
وداعش وغريها من التنظيمات ،األمر الذي
ستكون له تداعياته الخطرية عىل التجمعات
الفلسطينية يف املهجر.
•تحول عدد من املخيمات الفلسطينية يف
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مصدرها األسايس واملبارش االحتالل اإلرسائييل
للفلسطينيني ،وهناك بال شك جملة من التهديدات
الوجودية واآلنية التي تهدد الفلسطينيني والتي
مصدرها الداخل الفلسطيني ،وترى هذه املقالة
أنها تتمثل يف:

•فرض إجراءات تعسفية أخرى هدفها
مضايقة الفلسطينيني مثل نرش الحواجز
عىل الطرق الرئيسة وغري الرئيسة يف املناطق
الفلسطينية.
•التهديدات املوجهة إىل سالمة األماكن املقدسة
وقدسيتها وعىل األخص الحرم القديس
الرشيف يف مدينة القدس.
•التهديدات التي مصدرها خوف الفلسطينيني
من إعادة احتاللهم كما حدث يف العام
 ،2002وال تزال متواصلة حتى تاريخ كتابة
هذه املقالة.

•االنقسام الفلسطيني املتواصل منذ عرش
سنوات تقريباً ،األمر الذي لم يرض فقط
بالوحدة الوطنية الفلسطينية ،وإنما عالوة
عىل ذلك أضعف كثريا ً املناعة الوطنية
الفلسطينية ،العوامل التي ال يمكن
للفلسطينيني تحقيق أي من اإلنجازات دون
تعزيزها.
•تأسيسا ً عىل التهديد أعاله ،فال يمكن
للفلسطينيني االدعاء أنهم يملكون اسرتاتيجية
وطنية موحدة يمكنهم من خاللها مواجهة
مجمل التهديدات التي تواجههم ومعالجتها.
•كما أن حالة االنقسام التي يعيشها
الفلسطينيون قد أعاقت عمل مؤسساتهم
الترشيعية التي تشكل بحد ذاتها تهديدا ً
لرشعية النظام السيايس الفلسطيني برمته،
فضالً عن أنها تعيق عملية تجديد رشعيته
عرب االنتخابات الحرة ملؤسساته الرئاسية
والترشيعية والهيئات املحلية.
•هذا وقد ساهمت حالة االنقسام يف تسهيل
مهمة قوى خارجية بما فيها إرسائيل الخرتاق
النظام السيايس الفلسطيني من خالل حاالت
التقت مصالحها مع مصالح تلك القوى.
•وال يقل أهمية عما سبق حالة اليأس واإلحباط
املنترشة يف أوساط الفلسطينيني ال سيما جيل
الشباب الذي بدأ بدوره البحث بصورة فردية

يتعرض فلسطينيو الشتات إىل جملة من
التهديدات اآلنية أو الجارية ،كان البعض قد تطرق
إىل بعضها يف وقت سابق وحددها بالتهديدات
118
اآلتية:
•التهديد الذي مصدره حالة انعدام املواطنة،
من قلق وعدم استقرار دائمني ،وما يرافق
هذه الحالة من صعوبة السفر والتنقل
والحصول عىل مورد رزق ثابت وضمان
مكان إقامة دائم.
•تهديدات ناتجة عن تدخل الحكومات العربية
وغري العربية يف الشأن الفلسطيني الداخيل،
وذلك عن طريق تشجيع هذه األطراف لوسائل
اإلعالم وللنشاطات العسكرية والسياسية
املعارضة لإلجماع الوطني الفلسطيني.
•التمييز بني الفلسطينيني من النواحي
االجتماعية والسياسية والقانونية كما هو
الحال يف لبنان.
ما تقدم من تهديدات يشري إىل التهديدات التي
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رؤية الرئيس ترامب المتوقعة لمعالجة
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

عن طرق أخرى للخالص من االحتالل ،األمر
الذي ال يخلو من داللة عىل تناقص رشعية
النظام السيايس الفلسطيني.

ال يزال النظام العاملي يعيش مرحلة العماء
العاملي « ،»Global Chaosوال تزال القوى
العظمى العاملية التقليدية وتلك الحديثة الناشئة،
تسعى للخروج من هذه املرحلة واالتجاه نحو
نظام عاملي متعدد األقطاب كما أشار كثري من
األكاديميني املتخصصني يف هذا الشأن 119.وعىل
الرغم من هذا السعي من القوى املشار إليها ،فال
يمكن االدعاء أن «يالطا» جديدة عىل وشك الوقوع
واالتفاق عليها بني أقطاب النظام املنشود ،إذ ال
يزال كل منها يسعى لتحقيق غاياته وموضعه
االسرتاتيجي يف النظام الجديد.
ساهم فوز الرئيس ترامب املحمول عىل خطابه
ومواقفه التي يستمد منها رؤيته ملكانة الواليات
املتحدة األمريكية يف النظام الجديد ،يف تصعيد
وترية الرصاع بني القوى العظمى يف العالم،
هذا الرصاع الذي يمكن االدعاء أنه كان خفيا ً
ويسري ضمن وترية منخفضة قبل فوز الرئيس
ترامب ،األمر الذي يعني أن حالة الرصاع بني
القوى العاملية االقتصادية الكربى ستستمر
وتتواصل لفرتة يصعب عىل املراقبني توقع مدتها
120
ونتائجها.
من جهتها ،ال تزال الواليات املتحدة األمريكية
القوة العسكرية واالقتصادية األكرب يف العالم،
إال أن حجم نفوذها حول العالم ،واألهم حجم
عوائدها االقتصادية من النظام االقتصادي
العاملي ،ال يناسبان حجم قوتها ،فهما أقل بكثري
من حجم هذه القوة ،وتعترب غاية تعزيز النفوذ
األمريكي حول العالم بما يعادل قوتها وما ينتج
عن هذا النفوذ من عوائد اقتصادية ألمريكا ،الغاية

وفيما يتعلق بالتهديدات التي مصدرها البيئة
االسرتاتيجية ال سيما البيئة اإلقليمية والدولية
والتي تعيش بدورها حالة من التحول االسرتاتيجي
كما جرى توضيحه أعاله ،فكل منهما يحمل يف
طياته جملة من التهديدات للفلسطينيني ،وذلك
عىل املستويني الوجودي والجاري.
فعىل الصعيد اإلقليمي ،يكمن التهديد الوجودي
للفلسطينيني يف حالة اصطفاف القوى العربية
الوازنة يف العالم العربي إىل جانب إرسائيل
ضد مساعي إيران وحلفائها يف املنطقة لبسط
نفوذها وتوسيعه ،األمر الذي يشكل تهديدا ً
للمصالح الجوهرية الفلسطينية إذا ما وظف هذا
االصطفاف مبارشة لصالح هذه املصالح.
كما أن حالة التحول التي يعيشها النظام
العاملي منذ ما يقارب العقد ،والتي وصلت إىل
أعىل مستوياتها بعد فوز الرئيس ترامب برئاسة
الواليات املتحدة األمريكية ،تحمل هي األخرى يف
طياتها جملة من التهديد الوجودي للمصالح
الجوهرية الفلسطينية ال سيما أن الرئيس الجديد
للواليات املتحدة وفريقه ينحازون علنا ً للرؤية
اإلرسائيلية يف معالجة الرصاع.
واآلن ،وبعد توضيح التهديدات التي تهدد
الفلسطينيني واإلرسائيليني ،فهل سيتمكن الرئيس
ترامب من مساعدة طريف الرصاع يف معالجة
هذه التهديدات ،وإيصالهما إىل إنجاز الصفقة
التاريخية واملرضية عىل حد تعبريه؟
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األساسية للرئيس ترامب.
ولتحقيق هذه الغاية قسم الرئيس ترامب
التهديدات الخارجية التي تواجه الواليات املتحدة
األمريكية ،والتي ينبغي عليه عدم إهدار أي من
قوة الدولة عىل مواجهة غريها ،إىل تهديدات آنية
تتمثل يف تنظيم داعش ،وأخرى بعيدة املدى تتمثل
يف الصني وطموحها االقتصادي.
كما حدد الرئيس ترامب مهمة إعداد املجتمع
األمريكي وتهيئته لتحقيق غاية تعزيز النفوذ
بما يعادل القوة ،والتهديدات الواجب مواجهتها
لتحقيق هذه الغاية ،كتحد ال يقل خطورة عن
التهديدات أعاله ،ال سيما أنه يواجه يف هذا املجال
معارضة معظم مؤسسات الدولة ،الربملانية
والقضائية واألمنية واإلعالمية عالوة عىل معارضة
نسبة عالية من الشعب األمريكي.
وفيما يخص منطقة الرشق األوسط ،فنظامها
اإلقليمي الذي أنشأته القوى املنترصة يف الحروب
العاملية األوىل والثانية يعيش حالة من االنهيار لم
تصل بعد إىل مداها النهائي.
ومن حيث خارطة التحديات والتهديدات التي
تواجه أمريكا يف منطقة الرشق األوسط ،وفق
تحديد الرئيس ترامب لها ،والتي جرت اإلشارة
إليها أعاله ،فيربز من هذه الخارطة حتى كتابة
هذه الورقة ،أن مهمة تدمري دولة داعش هي
املهمة األوىل للواليات املتحدة بصفتها التهديد
اآلني الذي يتوجب البدء فيه ،وتأسيسا ً عىل ذلك
ستكون منطقة الرشق األوسط منطقة العمليات
األوىل إلدارة الرئيس ترامب ،األمر الذي يعني أن
الرصاع يف املنطقة سيتواصل لفرتة أخرى قادمة،
ترى هذه الورقة أن مداها ال يقل عن عرش سنوات،
شأنها يف ذلك شأن الرصاع عىل الصعيد الدويل،
العدد (٢٠١٧ )40

وهي الفرتة الزمنية التي تضمنها االتفاق النووي
ملجموعة  1+5مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
للحكم عىل نجاعة هذا االتفاق.
وفيما يتعلق بالرصاع الفلسطيني اإلرسائييل
الذي كان قد نشأ قبل مائة عام من اآلن ،والذي
ولد مع تحول النظام الدويل واإلقليمي ،والذي
اختلفت وترية معالجته صعودا ً وهبوطا ً مع
تحوالت النظام الدويل ،ها هو اليوم ويف لحظة
تحول النظامني العاملي واإلقليمي يعيد طرح
نفسه يف الصدارة ويفرض ذاته عىل القوى الدولية
واإلقليمية ،ويضعها يف موضع الخيار والقرار
بني «أن هناك دولة ناقصة يف اإلقليم عىل العالم
أن يسارع إليجادها ،أو أن هناك شعبا ً فائضا ً
يف اإلقليم عىل العالم أن يسارع الستئصاله من
املنطقة» 121،الستكمال عملية التحول الديمغرايف
يف فلسطني ،األمر الذي لم يكتمل يف العام ،1948
عند قيام دولة إرسائيل ،أي حسم صناعة وجود
إرسائيل وفق رؤية اليمني القومي املتدين الذي
يحكم إرسائيل اآلن.
ويف هذا السياق ،كان الرئيس ترامب قد
أعرب خالل مؤتمره الصحايف مع رئيس الوزراء
اإلرسائييل الذي عقد يف البيت األبيض يف الخامس
والعرشين من شباط املايض عن ثقته العالية
بقدرته عىل إنجاز اتفاق رائع بني الطرفني
122
الفلسطيني واإلرسائييل.
وكان قبل ذلك قد أكد يف مقابلة مع صحيفة
«إرسائيل اليوم» أنه يسعى للتوصل إىل صفقة
مرضية بني إرسائيل والفلسطينيني ،وأضاف يف
املقابلة نفسها أن العديد من األشخاص األذكياء
الذين يعملون معه يقولون إنه ليس باإلمكان
تحقيق السالم بني الفلسطينيني واإلرسائيليني ،أما
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الفلسطينية بدولتهم املنشودة .ودعم الرئيس
عباس الرؤية الفلسطينية بالحجج والرباهني
التي تثبت أن خيار الدولة الفلسطينية املستقلة
ذات السيادة الكاملة هي املعالجة الفضىل ملجمل
التهديدات التي تهدد الطرفني واملشار إليها أعاله.
كما أن الدولة الفلسطينية املستقلة ،ستسهم أيما
إسهام يف تحقيق االستقرار املنشود يف الرشق
األوسط ،خاصة يف إزالة العقبات أمام بناء
توازنات بني قوى اإلقليم املتصارعة عىل توسيع
مجاالت نفوذها يف بنية اإلقليم الجديد ،هذا إىل
جانب مساهمتها املتوقعة يف محاربة اإلرهاب
الذي أصبح تهديدا ً يهدد االستقرار واألمن العاملي.
هذا فضال عن أن الرؤية الفلسطينية تتضمن
بدائل حل الدولتني ،ومدى مساهمة هذه البدائل
يف إضعاف إن لم يكن القضاء عىل قدرات الطرفني
يف مواجهة التهديدات التي تواجههم ،خاصة تلك
التهديدات التي ستواجه إرسائيل ال سيما أن أحد
البدائل يتمثل يف زيادة االحتماالت بانزالق الرصاع
نحو خيار الدولة الواحدة ،يف وقت سيكون من
الصعب فيه للقوى الدولية بما فيها الواليات املتحدة
األمريكية السماح إلرسائيل بإحداث نكبة جديدة
للفلسطينيني كتلك التي أحدثتها يف العام .1948
كان الرئيس ترامب وخالل املؤتمر الصحايف
الذي عقده مع رئيس الوزراء نتنياهو ،قد تعهد
بتقديم كل ما يلزم إلرسائيل لتمكينها من مواجهة
التهديدات التي تواجهها ،ويف السياق نفسه حدد
عددا ً من هذه التهديدات وفق الرتتيب اآلتي:
التهديد الناتج عن الطموح النووي اإليراني.
التهديد الذي مصدره اإلرهاب املتنامي يف
املنطقة.
التهديدات التي مصدرها القرارات الصادرة

أنا فأعتقد أن باإلمكان التوصل إىل سالم بينهما،
123
وينبغي فعل ذلك.
وللتأكيد عىل تعهده بإنجاز صفقة مرضية بني
الطرفني كان قد استقبل عددا ً ذا داللة من زعماء
املنطقة ،كما أجرى عددا ً من االتصاالت الهاتفية
مع عدد آخر من زعماء املنطقة ،كان الرئيس
عباس من بينهم ،وذلك يف آذار املايض.
وأعرب يف هذا االتصال عن ثقته العالية بالرئيس
عباس وجديته وصدقه واستعداده إلنجاز تسوية
تنهي الرصاع يف املنطقة 124،وكان كذلك قد أرسل
موفديه للمنطقة الستكشاف املواقف قبل تطوير
مبادئ عامة يجري عىل أساسها استئناف عملية
التسوية العالقة منذ نهاية عهد الرئيس السابق
باراك أوباما.
ويف مقابلته مع الرئيس املرصي عبد الفتاح
السييس الذي استقبل يف واشنطن بحفاوة كبرية ال
تخلو من داللة ،ووفق ترصيحات وزير الخارجية
املرصي سامح شكري ،لوسائل اإلعالم خالل هذه
الزيارة ،فقد أفصح الرئيس ترامب عن نيته عقد
مؤتمر موسع يف واشنطن يف صيف هذا العام
تحرضه عدة دول عربية وطرفا الرصاع ،إرسائيل
والفلسطينيون ،لبدء املفاوضات وإنجاز تسوية
مرضية للطرفني ،وأضاف شكري إن الرئيس
ترامب سيتوىل مهمة الضغط عىل إرسائيل
فيما ستتوىل الدول العربية مهمة الضغط عىل
125
الفلسطينيني إلنجاز الصفقة املأمولة.
بيد أن الزيارة األكثر لفتا ً لالنتباه كانت زيارة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس وما أثارته من
نقاش حتى داخل إرسائيل .ترامب أكد تمسكه
بالتسوية السياسية عرب املفاوضات كوسيلة
وحيدة إلنهاء الرصاع .وأعرب عباس عن املطالب
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عن األمم املتحدة ضد إرسائيل.
التهديدات الناتجة عن حملة مقاطعة إرسائيل
حول العالم.
التهديدات الناتجة عن عدم التوصل التفاق
سالم مع الفلسطينيني.
ويف نهاية حديثه طلب الرئيس ترامب من
رئيس الوزراء نتنياهو وقف عمليات االستيطان
يف املرحلة الحالية ،وأضاف إنه شخصيا ً مع خيار
حل الدولتني ،أو خيار الدولة الواحدة ،املهم لديه
هو اتفاق الطرفني.
تشري القراءة املتأنية ملا تحدث به الرئيس
ترامب خالل مؤتمره الصحايف مع رئيس الوزراء
نتنياهو إىل أن خيار استكمال عملية التحول
الديمغرايف لصالح اليهود يف فلسطني أمر غري
وارد وغري مسموح إلرسائيل التفكري به يف املرحلة
الحالية ،وأن الخيار الوحيد املتاح يف هذه اللحظة
من الزمن ملعالجة هذا الرصاع هو املفاضلة بني
حل الدولتني أو الدولة الواحدة.
يف الواقع تنطوي املفاضلة أعاله عىل تحد
إلرسائيل أكثر من كونه تحديا ً للفلسطينيني ،إذ
عليها أن تختار بني خيار الدولتني ،أو الدولة
الواحدة ،ويدرك أصغر اإلرسائيليني سنا ً أن خيار
الدولة الواحدة يعني نهاية الحلم الصهيوني يف
فلسطني الذي أسس له املؤسسون األوائل.
كما تنطوي خارطة التهديدات أعاله عىل أن
الرئيس قد قرر سحب أهم أوراق القوة من يد
الفلسطينيني وتعطيل أهم محاور اسرتاتيجيتهم
الجديدة القائمة عىل تدويل الرصاع واالحتكام
للقانون والرشعية الدولية ،ويعترب قرار األمني
العام لألمم املتحدة بمنع تقرير منظمة «اإلسكوا»
من التداول من أهم الدالالت عىل ذلك ،األمر الذي
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بدوره يشري إىل تحد يعترب من أهم التحديات التي
تواجه األمم املتحدة يف هذه املرحلة.
أما فيما يتعلق بمواجهة الواليات املتحدة
األمريكية للحملة العاملية ملقاطعة إرسائيل ،فيبدو
أن النتائج ستكون عكسية اعتمادا ً عىل ارتفاع
معدالت املعارضة للرئيس ترامب وسياساته حتى
داخل الواليات املتحدة األمريكية.
تجدر اإلشارة هنا إىل أن دولة إرسائيل كانت
قد نشأت يف أعقاب الحرب العاملية الثانية ،وكانت
معظم الدول العربية قد نشأت يف الفرتة نفسها
تقريبا ،خاصة الدول السبع األوىل التي أنشأت
جامعة الدول العربية يف العام  126. 1945وقد
نجحت إرسائيل منذ قيامها يف إجبار اآلخرين عىل
قبولها يف املنطقة من خالل فرض ذاتها كدولة
أمر واقع ،األمر الذي تجىل يف اتفاقيات الهدنة
يف رودس ،التي تطورت بعد عقود إىل اتفاقيات
127
سالم مع مرص واألردن.
أما بخصوص مدى قدرة العرب عىل فرض
ضغوط عىل الفلسطينيني ،فتجدر اإلشارة إىل أن
الفلسطينيني وعىل الرغم من أنهم الطرف األضعف
يف املعادلة فإن حاجتهم إىل دولة فلسطينية
مستقلة وذات سيادة وفق مضمون مبادرة السالم
العربية تعترب املمر اإلجباري إلرسائيل لتطبيع
عالقاتها علنا ً مع ما تبقى من دول عربية قائمة
تسعى إىل خلق توازنات إقليمية جديدة قادرة عىل
إيقاف هيمنة قوى أخرى عىل اإلقليم ،األمر الذي
سيجعل العرب أكثر حذرا ً يف ممارسة الضغوط
عىل الفلسطينيني ،وقد بدا ذلك واضحا ً يف االجتماع
األخري للقمة العربية التي جرى عقدها يف عمان،
إذ احتلت القضية الفلسطينية وسبل معالجتها
وفق الرؤية الفلسطينية البند األول من البيان
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وعوده الداخلية والخارجية ،فضالً عن أنها تهدد
128
بقاءه يف البيت األبيض.
يفرض ذلك عىل الفلسطينيني افرتاض
السيناريو األسوأ املتمثل بفشل حل الدولتني،
والتخطيط للبدائل املحتملة لحل الدولتني.
يرى بعض املتخصصني يف الرصاع الفلسطيني
اإلرسائييل أن الحكومة اإلرسائيلية الحالية غري
معنية ،عىل اإلطالق ،بحل الدولتني ،وعىل العكس
من ذلك ،تقوم بعمل كل ما يمكنه جعل حل
الدولتني خيارا ً غري ممكنا ،ويف ظل اضمحالل
خيار الرتحيل املنظم للفلسطينيني من األرايض
الفلسطينية يف املرحلة الحالية ،الخيار الذي ال
ينبغي التقليل من حدوثه إذا ما رجح امليزان
الديموغرايف لغري مصلحة إرسائيل وأصبح هناك
خوف حقيقي عىل يهودية الدولة ،وسنحت
129
الفرصة إلرسائيل لتنفيذ هذا السيناريو.
يضيف هذا البعض إنه ينبغي علينا كمراقبني
خارجيني وعىل الفلسطينيني بالدرجة األوىل
االستعداد لبدائل حل الدولتني ،والتي تتمثل يف
دولة إرسائيل الكربى العنرصية ،القائمة حاليا ً
بقوانينها وطرقها ومساكنها العنرصية ،األمر
الذي لن يستطيع اليهود أنفسهم الدفاع عنه
خاصة أولئك املقيمني يف الواليات املتحدة األمريكية،
أو الدولة الواحدة الديمقراطية التي سيكون فيها
130
التفوق للفلسطينيني.

الختامي للقمة.
ال يعني ما تقدم أن الدولة الفلسطينية املستقلة
وذات السيادة أصبحت عىل األبواب ،كما ال يعني أن
الرئيس ترامب سينجح يف وضع الضغوط الكافية
عىل إرسائيل للنجاح يف مهمته يف عقد الصفقة
التاريخية التي تعهد بإنجازها بني اإلرسائيليني
والفلسطينيني ،فقد حاول رؤساء ثالث إدارات
أمريكية سابقة تحقيق هذه املهمة وكان مصريهم
الفشل ،وآخر هذه اإلدارات إدارة الرئيس أوباما
التي أعلنت يف آخر أيامها بوضوح أن إرسائيل
كانت العقبة الرئيسة يف عدم إنجاز تسوية
تاريخية تنهي الرصاع عىل أساس حل الدولتني،
ولذلك ساهمت يف تسهيل مهمة مجلس األمن يف
إصدار قراره رقم  ،2334الذي اعترب االستيطان
يف املناطق الفلسطينية التي احتلتها إرسائيل يف
العام  ،1967غري رشعي بموجب القانون الدويل،
األمر الذي يوجب عىل إرسائيل إزالته.
كما أن مهمة الرئيس ترامب التي أعلن عنها
مرارا ً واملتمثلة يف التوصل إىل صفقة تاريخية
تنهي الرصاع يف املنطقة وتفتح األبواب أمام رشق
أوسط مستقر يف نظام عاملي مستقر ،ال تعتمد
فقط عىل رغبته فيما يريد أن يعمل ،وإنما تعتمد
أكثر عىل قدرته عىل إنجاز ما يريد عمله ،إذ إنه
يواجه صعوبات جمة داخل املجتمع األمريكي
نفسه ،والتي بدورها ربما تهدد قدرته عىل إنجاز
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األمريكي قبل انتخابه وبعد ذلك الستخالص
أولوياته يف املنطقة ،إذ بدا واضحا ً أن أولويته
األوىل هي تدمري دولة داعش يف املنطقة وبالتوازي
مع ذلك تحقيق صفقة مربحة لطريف الرصاع
الفلسطيني اإلرسائييل.
ويف هذا السياق ،استعرضت الورقة مدى تأثر
الرصاع الفلسطيني اإلرسائييل بتحول النظام
الدويل واإلقليمي ،إذ أثبتت الورقة أن القضية
الفلسطينية عنوان الرصاع يف املنطقة ،كانت قد
نشأت بانهيار النظام الدويل متعدد األقطاب
وصدور وعد بلفور يف أعقاب الحرب العاملية
األوىل ،ثم حدوث نكبة فلسطني التي رافقت قيام
دولة إرسائيل يف مرحلة نشأة نظام القطبني،
وكان هذا الرصاع قد شهد أعنف مراحله يف ظل
هذا النظام.
وبعد انهيار هذا النظام يف العام ،1991
ونشأة نظام القطب الواحد الذي دخل بدوره يف
حالة من العماء العاملي يف العام  ،2001شهد هذا
الرصاع تحوال ً نحو الحلول السلمية التي وصلت
إىل طريق مسدود بعد مرور أكثر من عقدين
عىل بدايتها ،نتيجة الرفض اإلرسائييل ملبدأ حل
الدولتني ،الذي يعترب الحل الوحيد املجمع عليه،
واملستثمر فيه دولياً.
وفيما يعيش النظامان العاملي واإلقليمي حالة
ً
عالقة،
تحول جذري ،ال تزال القضية الفلسطينية
وحلها رهنا ً باملوافقة اإلرسائيلية الجدية عىل مبدأ
حل الدولتني ،ويف هذه اللحظة من التحول ألقت
الورقة الضوء عىل الوضع اإلرسائييل الداخيل
وكذلك الفلسطيني ،السيما التهديدات اآلنية
والوجودية التي تواجه كالً منهما يف هذه اللحظة
من الزمن ،واملتوقع أن يصعب حلها ومعالجتها

يف إطار محاولة هذه الورقة الوقوف عىل
خيارات الرئيس ترامب ملعالجة الرصاع
الفلسطيني اإلرسائييل -يف هذه اللحظة من الزمن
التي يجري فيها تحول يف النظامني الدويل،
واإلقليمي يف منطقة الرشق األوسط ،اللذين كان
ملحطات تحولهما أكرب األثر يف نشأة هذا الرصاع
وما آل إليه من تطورات عىل مدار قرن من الزمان،
لجأت الورقة لدراسة املجتمع األمريكي ال سيما
حالة التحول االجتماعي والسيايس التي يمر بها
والتي كانت السبب الرئيس يف فوز الرئيس ترامب
لنجاحه يف تصميم خطاب انتخابي يالمس مشاعر
واحتياجات النسبة األعىل من الناخبني األمريكيني
الغاضبني عىل ما آلت اليه أوضاعهم االقتصادية
خالل ربع القرن املايض.
وبعد ذلك ألقت الورقة الضوء عىل النظام
العاملي وتحوالته التاريخية منذ العام ،1835
حتى تاريخه بما يف ذلك النظام العاملي يف صورته
الحالية والتي يكاد يكون هناك إجماع عاملي عىل
أنه نظام فاشل ينبغي تغيريه واستبداله بنظام
أكثر استقراراً ،كما ويكاد يكون هناك إجماع
بني خرباء السياسة الدولية عىل أن النظام متعدد
األقطاب هو النظام األمثل لتحقيق االستقرار
املطلوب.
ثم وقفت الورقة عىل مالمح النظام الدويل
الجديد التي ظهرت يف خطاب الرئيس ترامب
وترصيحاته بعد دخوله البيت األبيض ،تلك املالمح
التي تجسدت يف شعاره االنتخابي «أمريكا أوال».
وفيما يتعلق بمنطقة الرشق األوسط ،قامت
الورقة باستعراض ما تضمنه خطاب الرئيس
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ترامب ،وصدور بيان الرياض الختامي والذي
حمل اسم «نداء الرياض» ،إذ أكد الرئيس بدوره
رضورة حل القضية الفلسطينية وفق رؤيته التي
قامت عىل األمن والسالم واالزدهار ،وقد أكد البيان
الختامي للقمة عىل املقاربة نفسها تقريباً ،ولكنه
أضاف رضورة إنشاء تحالف الرشق األوسط
االسرتاتيجي دون تحديد هوية هذا االتحاد،
األمر الذي ال يمكن له أن يقوم دون حل للقضية
الفلسطينية.
تجدر اإلشارة أخريا ً إىل أن االستنتاج الرئيس
لهذه الورقة ال يخرج عن إطار التحليل الذي
قد يصيب وقد يخطئ ،كما أن رؤية الرئيس
ترامب التي خرجت بها هذه الورقة ال تعني أن
الرئيس سيكون قادرا ً عىل ترجمتها إىل حل يريض
الطرفني ،األمر الذي يفرض عىل الفلسطينيني بدء
التخطيط بناء عىل افرتاض السيناريو األسوأ أي
فشل حل الدولتني ،وحدوث مزيد من االنهيارات
يف اإلقليم ،واألهم انزياح الرصاع الدويل الجاري
اآلن إىل مواجهات ساخنة سواء يف إقليم الرشق
األوسط ،أو يف إقليم آخر حول العالم ،أو فيهما
معاً ،كرشط أسايس لبناء نظام عاملي جديد.

إذا ما فشلت محاوالت معالجة الرصاع وفق مبدأ
حل الدولتني.
وبناء عىل ذلك كان سهالً أمام هذه الورقة
استرشاف رؤية الرئيس ترامب للرصاع
الفلسطيني اإلرسائييل واستخالص رؤيته األولية
ملعالجته.
وتأسيسا ً عىل ما تقدم يمكن القول إن محاولة
الرئيس ترامب معالجة الرصاع الفلسطيني
اإلرسائييل هي املحاولة األخرية للمساهمة
الخارجية ال سيما األمريكية ،يف معالجة رصاع
استثمر العالم فيه كثريا ً من الجهد والوقت واملال،
إذ لن يكون بمقدور الفلسطينيني الصرب عرشين
عاما ً أخرى تحت االحتالل بينما أرضهم تصادر
وتحول للمستوطنني بشكل يتعارض كليا ً مع
القانون الدويل ال سيما القرار األخري الصادر عن
مجلس األمن الدويل يف هذا الشأن.
ويف هذا الصدد ،لن يكون أمام الرئيس
ترامب سوى خيار حل الدولتني كأساس للحل،
وفيما سيتوىل هو مهمة الضغط عىل إرسائيل
التي من املتوقع أن يكون من الصعب عليها
تكرار سيناريو العالقة املتوترة نفسه مع اإلدارة
األمريكية السابقة ،سيتوىل العرب مهمة الضغط
عىل الفلسطينيني ،الذين من املتوقع أن يكونوا
حذرين يف ممارسة هذا الضغط.
كما ستكون املفاوضات اإلقليمية املبارشة هي
اآللية والوسيلة للتوصل من خاللها إىل حلول
وسط تضمن تلبية احتياجات طريف الرصاع،
وتساهم يف بناء رشق أوسط مستقر.
جاءت قمة الرياض األخرية التي عقدت
يف العاصمة السعودية يوم السبت املوافق
 ،2017/5/21وانتهت أعمالها بخطاب الرئيس
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8.8تجهيز وإعداد مجموعات فلسطينية رصينة
من املتحدثني الفصحاء بكل اللغات وتأهيلهم
لالتصال بالجماهري حول العالم ال سيما
الغرب ،ويحبذ أن تكون هذه املجموعات
من فلسطينيي الشتات يف الغرب األوروبي
واألمريكيتني ،بما يف ذلك مجموعات من
فلسطينيي العام  ،1948ملخاطبة املجتمع
اإلرسائييل.
 -9التخطيط واالستعداد ملا هو أسوأ ،كنشوب
مواجهة عسكرية شاملة بني القوى الدولية
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1.1عىل الفلسطينيني اإلرساع يف إنجاز وحدتهم
الوطنية وإنهاء االنقسام فيما بينهم ،والتوافق
عىل اسرتاتيجية وطنية شاملة تضمن عدم
إخراج الرصاع من دائرة حل الدولتني.
2.2تعزيز التنسيق الفلسطيني العربي بما
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الفلسطينية كما عربت عنها مبادرة السالم
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أن لغة االقتصاد ستكون هي الطاغية عىل
خطاب الرئيس ترامب.
5.5وضع الشعب بمصداقية عالية يف صورة ما
يحدث من منطلق حقه يف معرفة ما يدور
وملاذا يدور ،وذلك كحلقة من حلقات تعبئته
ملا هو قادم.
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الرئيس ترامب يف فرض حل الدولتني.
7.7اعتماد الفلسطينيني اسرتاتيجية جنوب
إفريقيا يف حربهم الجديدة ضد إرسائيل
العنرصية.
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دراسات

جدوى السياسات االقتصادية للحكومة الفلسطينية
في الضفة الغربية
«إقامة المدن الصناعية الثالث:
أريحا ،بيت لحم ،جنين -دراسة حالة»
إكرام عمر*

مخرجا ً للبطالة املتفشية يف املجتمع الفلسطيني،
عرب خلق فرص عمل جديدة ،باإلضافة اىل أهمية
هذه املناطق يف جذب االستثمارات األجنبية إىل
فلسطني وبالتايل دوران عجلة التنمية الصناعية،
وما بني وجهة النظر األخرى التي ترى أن وجود
املناطق الصناعية يشكل عبئا ً سياسيا ً واقتصاديا ً
عىل الدولة الفلسطينية املنشودة ،باعتبار أن
إقامة هذه املناطق سيسمح بإقامة عالقات
اقتصادية مع إرسائيل ،األمر الذي يعد تطبيعا ً يف
العالقة مع الكيان املحتل.
يف الوقت نفسه ،لم يكن منشأ الخالف عىل
إقامة املدن واملناطق الصناعية عائدا ً العتبارات
سياسية بحتة فحسب ،فقد رأى البعض أن إقامة
املدن الصناعية يهدد األرايض الزراعية ،ويساهم
يف تراجع الزراعة الفلسطينية ،وحتى نستطيع
فهم الجدوى من السياسة االقتصادية للحكومة

المقدمة

ً
ممثلة بوزارة
تعكف الحكومة الفلسطينية-
االقتصاد الوطني والهيئة العامة للمدن
الصناعية واملناطق الصناعية الحرة -يف الوقت
الحايل ،وضمن سياساتها االقتصادية القائمة
عىل املبدأ الليربايل القايض بفتح األسواق وحرية
حركة رؤوس األموال وتدفق االستثمارات عرب
الحدود والتعاون االقتصادي املتبادل ،عىل إقامة
ثالث مدن صناعية يف املحافظات الشمالية
(مدينة أريحا الصناعية الزراعية ،منطقة جنني
الصناعية الحرة ،مدينة بيت لحم الصناعية).
صاحب عملية إقامة هذه املدن الثالث نقاش
وجدل كبريان ،فما بني وجهة النظر الحكومية
التي ترى يف إقامة املناطق الصناعية وبنائها
* أستاذ العالقات الدولية يف جامعة شيكاغو
العدد (٢٠١٧ )40
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وكذلك الجدوى االقتصادية لكل مرشوع.
وتناول املحور الثاني تأثري إقامة املدن
الصناعية وجدواها من الناحية االقتصادية،
مستعرضا ً املربرات التي ساقتها الحكومة
الفلسطينية إلنشاء هذه املدن من ناحية ،يف
مقابل األسباب التي كانت وراء رفض البعض
ملرشوع إنشاء هذه املدن من ناحية أخرى.
وركز املحور الثالث عىل دور املدن الصناعية
يف تفعيل العالقات بني فلسطني وغريها من
الدول.
بلغ عدد املناطق الصناعية التي تناولتها
الورقة  3مناطق ،وهي قيد اإلنشاء والتنفيذ،
وتتوزع هذه املناطق يف ثالث محافظات (أريحا،
بيت لحم ،جنني) وتتمتع هذه املناطق بمواقع
وميزات جغرافية سنأتي عىل ذكرها الحقاً،
ربما تؤهلها ألداء دورها االقتصادي بشكل أكثر
فاعلية.
تنبع أهمية هذه الورقة من كونها تبحث يف
املردود االقتصادي إلقامة املدن الصناعية الثالث،
خاصة أن من مقومات العقيدة االقتصادية
التي تبنتها الحكومة الفلسطينية بغرض إنهاء
التبعية االقتصادية لالحتالل اإلرسائييل «تشجيع
االستثمار يف فلسطني سواء االستثمارات األجنبية
أو الفلسطينية ،من خالل منح املستثمرين
األجانب حوافز مشجعة كما حدث مع املستثمرين
األتراك يف جنني والذين يتمتعون بالحوافز
املمنوحة لهم يف بالدهم تركيا» 2.باإلضافة إىل
تعزيز التصدير من خالل فتح أسواق داخلية
3
وخارجية جديدة.

الفلسطينية ،نتناول يف هذه الورقة إقامة املدن
الصناعية الثالث (أريحا ،بيت لحم ،جنني)
وأثرها عىل االقتصاد الوطني كدراسة حالة.
ال شك يف أن إلقامة املدن الصناعية تأثريات
إيجابية وأخرى سلبية عىل االقتصاد املحيل
باإلضافة إىل تأثريها عىل عالقة فلسطني بالدول
األخرى ،فوجود استثمارات خارجية يف فلسطني
ً
ً
قائمة عىل التعاون املتبادل ،وبما
عالقة
يخلق
أن فلسطني دولة محتلة تفتقد عنارص القوة
املادية والعسكرية ،فقد كان عىل صانعي القرار
البحث عن طرق ووسائل جديدة من شأنها أن
تساهم يف بناء الدولة ،وربما كان دمج االقتصاد
املحيل باالقتصاد العاملي وتقويته مخرجا ً يف
الحالة الفلسطينية ،وهو ما يتوافق مع االتجاه
االقتصادي يف الفكر الليربايل الذي نادى به
ستيفن ولت ،حيث قال «إن االعتماد املتبادل
يف الجانب االقتصادي سوف يثني الدول عن
استخدام القوة ضد بعضها البعض ،ألن الحرب
تهدد حالة الرفاه لكال الطرفني» .فـ «الليرباليون
يعتقدون» أن التجارة والتعامل االقتصادي
هما مصدر عالقات سلمية بني األمم؛ بسبب
ميل املنافع املتبادلة للتجارة والتكافل اآلخذ يف
االتساع بني االقتصاديات الوطنية إىل تعزيز
العالقات التعاونية ،يف حني أن السياسة تميل إىل
التفريق ،يميل االقتصاد إىل توحيد الشعوب».
تناولت الدراسة ثالثة محاور رئيسة،
تمثّل األول يف مفهوم املدن واملناطق الصناعية
وتطورها التاريخي باإلضافة إىل املناطق
الصناعية الفلسطينية ،وشمل عرضا ً للمدن
الصناعية الثالث من حيث املوقع وهدف اإلنشاء
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المحور األول :المدن والمناطق
الصناعية المفهوم والتطور

تعود نشأة املناطق الصناعية إىل العصور
الوسطى ،وتحديدا ً يف عهد اإلمرباطورية
الرومانية ،حيث أنشئ العديد منها يف ذلك الوقت
بهدف زيادة النشاط التجاري واالقتصادي،
8
ولتحقيق مصالح اإلمرباطورية وأهدافها».
أما تطبيق فكرة املناطق الصناعية ،فقد
بدأ عمليا ً منذ «أواخر القرن التاسع عرش،
عندما أقيمت أول منطقة صناعية قرب مدينة
مانشسرت بربيطانيا يف العام  ،1896ثم لحقتها
منطقة صناعية أخرى أقيمت بالقرب من مدينة
شيكاغو بالواليات املتحدة األمريكية يف العام
 ،1899وبعدها بخمس سنوات أقيمت منطقة
صناعية أخرى يف مدينة نابويل اإليطالية يف العام
9
.»1904

ينظر إىل مفهوم املدن الصناعية عىل أنها عبارة
عن مساحة معينة من األرض تقع ضمن النسيج
الحرضي للمدن وتخصص للصناعات املختلفة،
أي أنها عبارة عن تجمع صناعي غري منظم ...يف
حني يذهب البعض إىل تعريفها» بأنها قطعة من
أرض واسعة تطور وتقسم الستعمال املشاريع
الصناعية ،وتكون تحت سيطرة فرد أو مؤسسة
يمكن أن يقوم أو تقوم ببناء مواقع صناعية للبيع
أو التأجري ،وتأجري املواقع للمؤسسات الصناعية
4
إلقامة مصانعها الخاصة».
أما املادة األوىل من القانون رقم ( )10لسنة
1998م بشأن املدن واملناطق الصناعية الحرة،
فقد عرفت املدينة الصناعية بأنها «منطقة محددة
جغرافيا ً تنشأ بموجب هذا القانون وتخصص
لخدمة مستفيد واحد أو أكثر ،وذلك لتنفيذ
نشاطات تصديرية ،وتكون لها أحكام خاصة
5
للجمارك والرضائب يكفلها هذا القانون».
تكاد تتوافق التعريفات الخاصة باملنطقة
الصناعية عىل أنها «قطعة من األرض مقسمة
ومفرزة إلنشاء أبنية صناعية متطورة ،متنوعة
6
األحجام».
تقسم املناطق الصناعية إىل عدة أنواع ،منها
املناطق الصناعية الوطنية ،ومناطق صناعية
مشرتكة( ،أي تنفذ برشاكات أجنبية) ،كما
توجد مناطق صناعية حرة «وهي مناطق غري
خاضعة للجمارك ومعفاة من الرسوم أقيمت
لجذب االستثمارات األجنبية املبارشة واملرشوعات
املشرتكة يف أنشطة تصنيعية موجهة نحو
7
التصدير».
العدد (٢٠١٧ )40

المحور الثاني :المدن الصناعية في
فلسطين
تعود فكرة إقامة املناطق الصناعية يف
فلسطني إىل «بدايات سنوات االحتالل ،حيث
ارتفعت األصوات املنادية بتنمية البناء الصناعي
يف املناطق الفلسطينية املحتلة لتوفري التسهيالت
والخدمات الكافية للقطاع الخاص العامل يف
10
نطاق الصناعة».
تعد املدن الصناعية واملناطق الصناعية
الحرة واحدة من االسرتاتيجيات الرئيسة التي
تستخدمها الحكومة الفلسطينية كقوة دافعة
لجذب االستثمارات من أجل إحياء االقتصاد
الفلسطيني وتطويره ،ولتحقيق ذلك تم يف
أواخر التسعينيات إنشاء «الهيئة العامة للمدن
الصناعية واملناطق الصناعية الحرة» بموجب
قانون املدن واملناطق الصناعية الحرة رقم ()10
72

واالزدهار» .حيث يركز مرشوع املدينة الصناعية
الزراعية ( )JAIPعىل الصناعات الزراعية
والصناعات الغذائية ،وتحتوي املنطقة عىل
خدمات البنية التحتية الداخلية والخارجية كافة.
يقع هذا املرشوع يف الطرف الجنوبي لحدود
بلدية أريحا عىل بعد  4.5كم من مركز املدينة و7
كم من جرس الكرامة ،الذي يصل الضفة الغربية
باململكة األردنية الهاشمية ،حيث سيتم تطوير
( )JAIPعىل مساحة  615دونماً ،تم تطوير
مساحة تقدر بـ 115دونماً ،وسيتم تطوير
مساحة تقدر بـ  100دونم يف املرحلة الثانية
ومساحة تقدر بـ  400دونم يف املرحلة الثالثة.
تعمل رشكة أريحا لتطوير وإدارة وتشغيل
12
املدينة الصناعية الزراعية كرشكة مطورة
للمدينة وتم منحها عقد االمتياز 13،حسب قانون
الهيئة رقم  10لعام  1998لتطوير املنطقة
وتشغيلها وإدارتها بتاريخ  12حزيران .2012
قامت الهيئة وبتمويل من الحكومة اليابانية
بتطوير عنارص البنية التحتية الخارجية
كالطريق الرابطة بني مدينة أريحا واملنطقة
الصناعية ،ومرشوع محطة الطاقة النظيفة،
ومحطة معالجة مياه الرصف ،والخط الناقل
للكهرباء ،وخزان مياه ومحطة ضخ خاصة
باملدينة الصناعية لتزويدها بكمية املياه
املطلوبة ،إضافة إلنشاء املبنى اإلداري للمنطقة
الصناعية وحفر برئ مياه وإنشاء محطة لتحلية
املياه ملواكبة الطلب الصناعي عىل املياه الصالحة
للصناعات الزراعية.
أنشئ برنامج الرشاكة االستثمارية للتنمية
اإلقليمية والتشغيل (برايد) ( )PRIDEكربنامج
مايل مخصص فقط لدعم املستثمرين يف منطقة

لسنة  ،1998لتكون واحدة من أدوات الحكومة
يف صياغة حلول تنموية طويلة املدى من خالل
تهيئة البنى التحتية للصناعة وبناء مدن صناعية
ومناطق صناعية حرة» 11فقد رشعت الحكومة
َ
مناطق صناعي ٍة منذ
الفلسطينية يف إقامة
العام  1999وكانت التجربة األوىل مدينة غزة
الصناعية بموجب قانون رقم ( )10لسنة 1998
بشأن املدن واملناطق الصناعية الحرة.
تشمل املناطق الصناعية :منطقة غزة
الصناعية ( )GIEالتي تم تطويرها وتشغيلها
يف العام  1999بدعم من وكالة التنمية األمريكية
وبنك االستثمار األوروبي والبنك الدويل ،وتضم
الصناعات الغذائية والخشبية والبالستيكية
واألملنيوم ،ومدينة أريحا الصناعية الزراعية
( )JAIPالتي بدأ العمل بها يف العام 2014
بتمويل من الحكومة اليابانية ،ومدينة بيت لحم
الصناعية ( )BIEاملدعومة من الحكومة الفرنسية
وبدئ العمل بها يف  ،2013ومنطقة جنني
الصناعية ( )JIEاملدعومة من الحكومة األملانية.
ستتناول الورقة يف صفحاتها اآلتية ثالث مدن
صناعية قيد البناء يف الضفة الغربية هي :مدينة
أريحا الصناعية الزراعية ( )JAIPومدينة بيت
لحم الصناعية ()BIEومنطقة جنني الصناعية
(.)JIE

أوالً :مدينة أريحا الصناعية الزراعية
()JAIP
يعترب مرشوع مدينة أريحا الصناعية
الزراعية واحدا ً من أهم الربامج التي بادرت
الحكومة اليابانية إىل إنشائها يف محافظة
أريحا واألغوار ضمن ما يعرف بـ«ممر السالم
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الخاص الفلسطيني ،كي يتمكن من تنفيذ برامجه
وممارسة أنشطته ،ما ينعكس إيجابا ً عىل االقتصاد
الوطني بشكل عام ،ال سيما أن هذه املدينة ستشهد
نمو املنشآت الصغرية جدا ً والصغرية واملتوسطة.
ترى وزيرة االقتصاد الوطني رئيس مجلس
إدارة الهيئة العامة للمدن الصناعية واملناطق
الصناعية الحرة ،عبري عودة ،أن املدن الصناعية
واملناطق الصناعية الحرة تعد واحدة من
االسرتاتيجيات الرئيسة التي تستخدمها الحكومة
الفلسطينية كقوة دافعة لجذب االستثمارات،
من أجل إحياء االقتصاد الفلسطيني وتطويره،
كما تعترب ،أيضاً ،مصدرا ً رئيسا ً لتوليد فرص
العمل ونقل التكنولوجيا 15،وبالتايل فإن مدينة
أريحا الصناعية الزراعية تهدف إىل استقطاب
االستثمارات املحلية واألجنبية ذات العالقة
بالصناعات الزراعية ،وذلك لتنمية قطاع الزراعة
يف املحافظة ،وتشجيع املزارعني عىل زيادة
محاصيلهم الزراعية ،من خالل استيعاب الفائض
منها يف مصانع املدينة الصناعية.
رؤية وزيرة االقتصاد عبري عودة ،عربت
عنها نتائج الدراسة التي قامت بها هيئة املدن
الصناعية والتي نرشتها يف تقريرها السنوي للعام
 ،2015حيث ّ
بي التقرير أن مجموع االستثمارات
الحالية يف مدينة أريحا الصناعية الزراعية
بلغت  39,015,750دوالراً ،الفتا ً إىل أن مجموع
االستثمارات يف املرحلة األوىل بالكامل بلغت 100
مليون دوالر .ويضيف التقرير :إن «الرشكة
املطورة وقعت  26عقد إيجار مع مستثمرين
محليني فلسطينيني ،كما وقعت الرشكة املطورة
أكثر من  80مذكرة تفاهم مع مستثمرين يرغبون
16
يف االستثمار».

أريحا الصناعية الزراعية ()JAIPبهدف تشجيع
االستثمار يف مدينة أريحا الصناعية الزراعية
بدعم مقدم من الحكومة اليابانية.
يهدف (برايد) إىل املساهمة يف تقوية الصناعات
الغذائية وملحقاتها ،حيث تم توفري دعم يغطي
نسبة تصل إىل  %50من تكلفة املعدات ومواد البناء
(بحد أقىص يبلغ  500,000دوالر أمريكي) من
خالل املنحة .وتبلغ املوازنة اإلجمالية لـ(برايد)
 4.6مليون دوالر أمريكي تقريبا ً (من اليابان
واالتحاد األوروبي) ،األمر الذي يمكن املستثمرين
يف املنطقة الصناعية من الدخول إىل أسواق جديدة
عن طريق إدخال مرافق متقدمة تستجيب للطلب
األكرب عىل املنتجات ،وتطوير نوعية اإلنتاج ،وتقليل
تكاليف االستثمار ،وخلق فرص عمل جديدة،
14
وخلق مناخ استثماري وتقليل نسبة املخاطرة.

ثانيًا :أهداف إقامة مدينة أريحا
الصناعية الزراعية وجدواها االقتصادية
وضعت هيئة املدن الصناعية مجموعة من
األهداف املرجوة من إقامة مدينة أريحا الصناعية
الزراعية وتنفيذها ،حيث شكلت املدينة بحكم
موقعها وباعتبارها منطقة حدودية قريبة من
الحدود الفلسطينية مع األردن ،نافذة اقتصادية
تسعى فلسطني لتطويرها ،خاصة أن هذه املدينة
ستوفر بيئة استثمارية صالحة ومشجعة ،وقد
عملت الهيئة عىل ضمان توافر بنية تحتية داخلية
وخارجية بأفضل املستويات لتكون قادرة عىل
مواكبة املتطلبات املحتملة يف املدينة الصناعية
مستقبالً.
أما الهدف اآلخر الذي سعت الهيئة إىل تحقيقه
من إقامة املدينة ،فهو توفري أسباب نجاح القطاع
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استنادا ً لهيئة املدن الصناعية ،من املتوقع أن
تساهم املدينة يف رفع الناتج القومي املحيل بنسبة
ال تقل عن  %5حسب الدراسات املعمولة يف هذا
الصدد ،وسيساعد هذا عىل دعم الزراعة يف األغوار
بشكل كبري من خالل دعم املزارعني عرب استيعاب
منتجاتهم ومحاصيلهم ،وكذلك تعزيز قدراتهم
الفنية من خالل توفري برامج دعم وتدريب من
الجانب الياباني لهذا الغرض.
سيخلق وجود نشاط استثماري داخل مدينة
أريحا الصناعية الزراعية نشاطا ً اقتصاديا ً كامالً،
من خالل تنمية القطاعات الصناعية ،باإلضافة إىل
تعزيز الصادرات الفلسطينية وخلق حالة من
التشابك يف العالقات مع الجهات املحلية واإلقليمية.
استكماال ً ألهداف إقامة مدينة أريحا الصناعية
الزراعية وجدواها االقتصادية ،تفيد هيئة املدن
الصناعية بأن «األعمال الجارية حاليا ً يف مدينة
أريحا الصناعية الزراعية ّ
وفرت حتى اآلن أكثر
 700فرصة عمل مؤقتة أثناء عمليات التطوير
والبناء ،وتشري دراسات الجدوى للمستثمرين
إىل أن املدينة الصناعية ستوفر بعد استكمال
مراحلها  5000فرصة عمل صناعية مبارشة وغري
17
مبارشة».

الحكومة الفرنسية بقيمة  10ماليني يورو ،حيث
ت َّم إنشاء الخط الذي سيزود املنطقة الصناعية
ً
إضافة إلنشاء خزان للمياه ،وتم تنفيذ
باملياه
محطة معالجة مياه الرصف ،وإنشاء خمس
محطات كهرباء فرعية باإلضافة للمحطة الرئيسة،
والبدء يف تنفيذ الطريق الرئيسة الواصلة للمدينة
الصناعية.
وقعت هيئة املدن الصناعية عقد امتياز مع
رشكة بيت لحم متعددة التخصصات لتطوير
منطقة بيت لحم الصناعية ،وهي استثمار
فلسطيني فرنيس مشرتك  ،%50 /%50وتم التعاقد
مع نحو  17مستثمرا ً لالستثمار يف املنطقة
الصناعية ،وهناك ثالثة مستثمرين بارشوا تشغيل
مصانعهم ومنتجاتهم بالسوق املحلية وهي:
مصنع قراعة للمحارم ومصنع مانويل لألخشاب
19
ومطبعة الجرايش.
وبالتايل فإن ما أنجز من املرحلة األوىل هو:
إنشاء الخط الذي سيزود املنطقة الصناعية
باملياه ،وإنشاء خزان للمياه بسعة  500مرت
مكعب ،وإنشاء محطة للمحوالت الكهربائية،
والبدء بتنفيذ إنشاء محطة التنقية املؤقتة،
والبدء يف تنفيذ الطريق الرئيسة الواصلة للمدينة
الصناعية.

تقع مدينة بيت لحم الصناعية بالقرب من قرية
هندازة ،عىل مساحة  195دونماً ،وهي أرض وقفية
مستأجرة لصالح الهيئة من وزارة األوقاف ،وتبلغ
مدة التأجري بحدها األقىص  49عاما ً قابلة للتجديد
18
مل ّدة  49عاما ً أخرى ،وتقع يف منطقة (أ).
قامت الهيئة بتطوير البنية التحتية الخارجية
للمنطقة الصناعية من خالل منحة مقدمة من

الجدوى االقتصادية لمدينة بيت لحم
الصناعية

ثانيًا :مدينة بيت لحم الصناعية

وفرت مدينة بيت لحم الصناعية ما يقارب
 500فرصة عمل خالل مرحلة بناء الجزء األول
منها ،ومن املتوقع أن توفر هذه املنطقة بعد
استكمالها خالل األشهر القليلة املقبلة 2000
20
فرصة عمل مبارشة وغري مبارشة.
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يف العام  2000تم توقيع عقد االمتياز مع
رشكة الشمال ،وأنهي العقد يف العام  ،2009إىل
أن تم توقيع عقد امتياز مع الرشكة الرتكية يف
العام .2010
جرى التعاقد مع رشكة ()TOBB – BIS
الرتكية يف بداية العام  2010لغايات تطوير
املنطقة الصناعية وإنشاء البنية التحتية الداخلية
واملرافق الصناعية بعنارصها كافة ،مع املحافظة
عىل توفري  %15من مساحة املنطقة كمنطقة
خرضاء ،كما حصلت الهيئة عىل قرض ميرس
بقيمة  14,250,000يورو من بنك التنمية
األملاني ( )KFWلغايات إنشاء البنية التحتية
الخارجية بعنارصها كافة ،وتم الحصول
عىل منحة بقيمة  5ماليني يورو من الحكومة
األملانية لدعم بناء البنية التحتية الداخلية لدعم
الهيئة يف اإليفاء بالتزامها أمام الرشكة املطورة
لسداد املبلغ املدفوع لتعويض أصحاب األرايض
21
املستملكة لصالح الهيئة ( 9.5مليون .)$

بحسب التقرير السنوي لهيئة املدن الصناعية،
فإن مجموع االستثمارات يف مدينة بيت لحم
الصناعية يف املرحلة األوىل من املرشوع يبلغ
 27,100,000دوالر.

منطقة جنين الصناعية الحرة:
تقع منطقة جنني الصناعية إىل الشمال من
مدينة جنني ،عىل بعد  3كم من مركز املدينة،
وإىل الغرب من طريق النارصة شارع رقم 60
(مساحة املرشوع  933دونماً).
تصنف هذه املنطقة باعتبارها منطقة
صناعية حرة تعمل عىل استرياد السلع والبضائع
املنتجة يف األسواق الخارجية (خارج حدود دولة
فلسطني) من دون جمارك ،ما يشكل دافعا ً
تشجيعيا ً الستقطاب االستثمارات األجنبية
وجذبها إىل فلسطني ،باإلضافة إىل قرب املرشوع
من مصادر خدمات البنية التحتية ومن مصادر
املواد الخام والتي تقع يف مرج ابن عامر من جهة،
وقرب املرشوع من املوانئ واملعابر الحدودية من
جهة أخرى ،ما يجعل عملية االسترياد والتصدير
أكثر سهولة ،علما ً أن املرشوع يبعد  25كيلومرتا ً
عن ميناء حيفا ،ويقع عىل بعد  25كم من الحدود
األردنية ،من ناحية أخرى يتميز موقع املرشوع
بوفرة األيدي العاملة.
مر مرشوع إقامة منطقة جنني الصناعية
بمراحل عديدة حتى تم استمالك األرض التي
سيقام عليها املرشوع وتعويض املالكني ،ففي
العام  1999تم تحويل  3000دونم من مناطق
مصنفة سياسيا ً بـ«ج» إىل الفئة «ب» ،أما يف
العام  2000فصدر قرار استمالك مساحة 933
دونماً.
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اإلنجازات وآخر المستجدات:
أما فيما يتعلق بالتطورات الحاصلة عىل
مرشوع منطقة جنني الصناعية الحرة ،فقد تم
إعداد مذكرة تفاهم ثالثية األطراف (فلسطني،
أملانيا ،تركيا) بحيث تتقاسم الجهات الثالث
األدوار واملسؤوليات يف إنشاء منطقة جنني
الصناعية الحرة وتشغيلها ،حيث قامت وزيرة
االقتصاد الوطني /رئيس مجلس إدارة هيئة
املدن الصناعية بتوقيع املذكرة واعتمادها.
وفق التقرير السنوي إلنجازات الهيئة العامة
للمدن الصناعية واملناطق الصناعية الحرة،
قامت الهيئة بإعداد املخطط الشمويل العام
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بدئ العمل يف منطقة جنني الصناعية الحرة
عىل األرض مطلع العام ( ،)2016وبالتايل لم
تسجل أي استثمارات يف منطقة جنني الصناعية
الحرة لحني إعداد هذه الورقة.

( )Master Planملنطقة جنني الصناعية ،كما تم
طرح عطاء الرشكة االستشارية وتقييمه ،والتي
من املفرتض أن تعمل عىل تقديم الخدمات
االستشارية للبنية التحتية الخارجية واملرحلة
األوىل من البنية التحتية الداخلية .هذا وتم
ترخيص الطريق الرابطة بني طريق ()60
النارصة  -جنني واملنطقة الصناعية يف املقطع
الواقع يف املنطقة املصنفة (ج) بطول 300م.

المحور الثالث :الجدل حول تأثير إقامة
المدن الصناعية وجدواها االقتصادية
حظي مرشوع إنشاء املناطق الصناعية
وتنفيذها بجدل واسع ،بني مؤيد ومعارض
إلقامتها ،ونجد الكثري من الحجج للطرفني،
فقد شهد مرشوع املناطق الصناعية نقاشا ً
منذ طرح قانون رقم  10لعام  1998بشأن
املدن واملناطق الصناعية الحرة بني مؤيد لها
كالجهات الحكومية ورجال األعمال ،ومعارض
لها كالجمعيات التنموية والبيئية (مركز بيسان،
مركز العمل التنموي «معا») ،إذ ترى الحكومة
َ
املناطق
الفلسطينية والقطاع الخاص ،أن
الصناعية أحد أعمدة مرشوع بناء الدولة ،والتي
ستعزز االقتصاد الفلسطيني وتحقق التنمية
املستدامة ،يف حني يرى منتقدوها أنها تكرس
االحتالل وترشعنه وتجعل الفلسطينيني أكثر
خنوعا ً
ً
وتبعية إلرسائيل التي تسيطر عىل حرية
الحركة والطرق وبالتايل عىل عملية التصدير
وتحويل أموال الرضائب ،عالوة عىل إعطاء
الرشكات اإلرسائيلية مدخالً قانونيا ً للتغلغل يف
االقتصاد الفلسطيني ،كإنشاء فروع لها يف تلك
املناطق ،خاصة أنها تقع عىل الحدود بني األرايض
25
املحتلة عام  ،1948والضفة الغربية.
يتبني من محاولة الخوض أكثر يف طبيعة هذا
الجدل ،أن وجهة النظر املعارضة إلقامة مثل
هذه املدن تحتكم إىل جملة من املربرات ،جزء

األثر االقتصادي إلقامة منطقة جنين
الصناعية الحرة:
ترى الهيئة العامة للمدن واملناطق الصناعية
الحرة ،أن إقامة مرشوع منطقة جنني الصناعية
وتنفيذها سيقوم «بتوفري نحو  5000فرصة
عمل صناعية مبارشة ،ويشكل هذا املرشوع
رضورة حيوية لالقتصاد الفلسطيني إلسهامه
يف زيادة حجم الصادرات وإسهامه يف الحد من
22
البطالة والتي بلغت ذروتها يف محافظة جنني.
تحدث عن تلك الرؤية رئيس غرفة وتجارة
وصناعة مدينة جنني ،هشام مساد حيث قال
«إن هذا املرشوع سيوفر خمسة آالف فرصة
عمل مبارشة إضافة إىل اآلالف من فرص العمل
غري املبارشة ،إذ ستكون الصناعات داخل املدينة
الصناعية الحرة صناعات مختلفة غذائية
23
وصناعية».
يرى وكيل وزارة الصناعة والعلوم
والتكنولوجيا الرتكية «رمضان يلدريم» أن
االستثمار يف مدينة جنني الصناعية ،يهدف
بالدرجة األوىل لدعم االقتصاد الفلسطيني
وتطويره ،وخلق فرص عمل مجدية تخفف من
24
معدالت الفقر والبطالة يف فلسطني».
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منها سيايس وآخر اقتصادي ،فالتبعية لالحتالل
واالستغالل غري املبارش لألرض الفلسطينية
واأليدي العاملة وكذلك تقليص مساحة األرايض
الزراعية من أسباب رفض هذا املرشوع ،وقد
عرب عن هذه الرؤية عمر طبخنا من اتحاد لجان
العمل الزراعي خالل مشاركته يف ورشة عمل
نظمها مركز بيسان بتاريخ  2010/5/5حول
«املناطق الصناعية املشرتكة ...تنمية! أم مزيد من
اإللحاق باقتصاد االحتالل؟» حيث قال إن:
«تأثريات املناطق الصناعية تظهر عىل صعيد
تقليص املساحات الزراعية ،وتهميش البعد
الوطني لإلنتاج ،وانتقال أعداد كبرية من العمال
واملزارعني للعمل يف هذه املناطق ،والتعامل مع
األرض بنمط اقتصادي محض كسلعة اقتصادية
خالية من القيم االجتماعية والوطنية ،قابلة
للبيع والرشاء ،وتشجيع املستوطنات عىل التوسع
وابتالع املزيد من األرايض ،وتعميق حالة تبعية
26
االقتصاد الفلسطيني لالقتصاد اإلرسائييل».
ستؤثر املناطق الصناعية بشكل أو بآخر عىل
مساحة األرايض الزراعية أو القابلة للزراعة،
فمنطقة جنني الصناعية باعتبارها واحدة
من هذه املناطق ،تنفذ يف منطقة تعد األعىل
خصوبة لإلنتاج الزراعي (سهل مرج ابن عامر)
األمر الذي شكل منطلقا ً لدى البعض لرفض
إقامة مثل هذه املدن ،عىل الرغم من ذلك يبني
أستاذ االقتصاد بكر ياسني إشتية ،يف تقرير له
نرش عىل موقع «الجزيرة نت» حول «املناطق
الصناعية الفلسطينية املشرتكة» ،أن «إنتاجية
األرض الزراعية يف مرج ابن عامر انخفضت
بنسبة  %75خالل سنوات ما بعد أوسلو بسبب
التوجه الكثيف للعمالة الزراعية ألسواق العمل
العدد (٢٠١٧ )40

اإلرسائيلية أو وظائف السلطة الفلسطينية ،أو
بسبب وجود استثمارات يف قطاعات اقتصادية
أخرى ،كالخدمات والعقارات واإلسكان ،أكثر
جدوى اقتصاديا ً من إقامة استثمارات زراعية
27
كبرية».
من وجهة نظر الحكومة الفلسطينية والقطاع
الخاص الفلسطيني ،فإن إقامة املناطق الصناعية
وإنشاءها يؤثران بشكل مبارش عىل زيادة معدل
الدخل القومي من خالل استحداث صناعات
إنتاجية قابلة للحياة واالستمرار أوالً ،ومن خالل
خلق فرص عمل بشكل مستدام وملموس ثانياً،
فعىل سبيل املثال ستخلق منطقة جنني الصناعية
بعد استكمال إنشائها  15000فرصة عمل ما
بني مبارشة وغري مبارشة 28،ما يشكل رافدا ً مهما ً
لالقتصاد الفلسطيني والخزينة العامة.
تمثل املناطق الصناعية يف السياسات
الحكومية ،وسيلة جذب لالستثمارات األجنبية،
ونقل التقنية وتوطينها ،وﺘﻌزﻴز ﻗدرة اﻤﻟﻨﺘﺠﺎت
اﻟوطﻨﻴﺔ ﻋﻰﻠ اﻤﻟﻨﺎﻓﺴﺔ ﻲﻓ اﻷﺴواق اﻤﻟﻔﺘوﺤﺔ،
وااللتزام ﺒﺎﻤﻟﺘطﻠﺒﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،وﺘوﺴﻴﻊ رﻗﻌﺔ
اﻟﺒﻨﻴﺔ األساسية ﻤن اﻟﺨدﻤﺎت ﻲﻓ اﻟﺒﻠد ،وهي
فرصة للمشاريع الصغرية أن تنمو وتتحول إىل
مشاريع متوسطة أو كبرية تعمق تخصصها
وذلك بزيادة رؤوس أموالها وحصولها عىل البنية
التحتية املناسبة والتسهيالت اللوجستية.
كلفت الحكومة الهيئة العامة للمدن الصناعية
َ
الرشوع يف برنامجها
واملناطق الصناعية الحرة
الصناعي األول من خالل إنشاء  4مناطق صناعية
تقع يف مناطق مصنفة (أ) أو (ب) ،حيث يرسي
عليها قانون املدن الصناعية واملناطق الصناعية
الحرة ،باإلضافة إىل القوانني الفلسطينية
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كل ذلك يساهم يف تشجيع االستثمار داخل املدن
وزيادة الصادرات الفلسطينية للخارج.
يرى املدير التنفيذي لهيئة املدن الصناعية د.
عيل شعث «أن إقامة املدن الصناعية من شأنها
زيادة استثمار رؤوس األموال واملدخرات املحلية
يف االقتصاد الوطني وجلب استثمارات فلسطينيي
30
الشتات واملهجر واستثمارات عربية وأجنبية».
وبالتايل نجد أن إقامة املدن الصناعية ستفتح
املجال أمام دخول االستثمارات الخارجية إىل
فلسطني وزيادة عالقات التعاون االقتصادي مع
الدول األخرى.
ستمكن املناطق الصناعية املنتجات
الفلسطينية من الدخول إىل األسواق الخارجية،
ما يشكل منفذا ً لزيادة حصة املنتج الوطني
يف األسواق اإلقليمية والعاملية وزيادة نسبة
الصادرات الفلسطينية ،وهذا سيزيد من حجم
التبادل التجاري بني فلسطني والدول األخرى.
وعليه ،فإن فتح املجال أمام الدول األجنبية
إلقامة استثمارات يف فلسطني ،يساهم يف إقامة
عالقات تعاون وتبادل اقتصادي ،عرب زيادة
حجم الصادرات الفلسطينية إىل الخارج ،وكذلك
نقل التقنية من الدول األجنبية إىل فلسطني ،ما
يزيد من اندماج فلسطني باألسواق الدولية.

األخرى ذات العالقة ،وباالستناد إىل املادة رقم
( )5من الفصل الثاني الخاص بأهداف الهيئة
ومهامها ،فإن النظر يف طلبات الجهات املختلفة
بشأن الرتخيص للعمل يف مدينة صناعية و /أو
منطقة صناعية حرة ،ومنح شهادات املنطقة
الصناعية الحرة للمستثمرين ،من مهام الهيئة
العامة للمدن الصناعية ،وعليه فإن عملية منح
الرتاخيص الالزمة لالستثمار ال تكون إال بموافقة
29
الهيئة.
وباالحتكام إىل قانون الهيئة ،فإن وجود
استثمارات إرسائيلية يف املناطق الصناعية
الفلسطينية تفصل فيه الهيئة وفق أحكام املادة
رقم ( )5من قانون املدن الصناعية واملناطق
الصناعية الحرة.

المحور الرابع :دور المدن الصناعية في
تفعيل العالقات بين فلسطين وغيرها
من الدول
تنفذ املناطق واملدن الصناعية الثالث (أريحا،
بيت لحم ،جنني) بدعم خارجي ،حيث يعمل
ذلك عىل ترسيخ عالقات التعاون االقتصادي
بني الدول املانحة وفلسطني ،ما يساهم يف تنمية
الصناعة الفلسطينية ودعمها بمبالغ استثمارية
عرب برامج الدول املانحة مثل االتحاد األوروبي
وفرنسا واليابان التي تقدم دعما ً للمستثمرين يف
مدينتي بيت لحم وأريحا الصناعيتني.
تحظى املشاريع يف القطاعات الصناعية داخل
هذه املدن ،بتخفيض وإعفاءات عىل رضيبة دخل
الرشكات مل ّدة معينة ،وذلك من خالل قانون
َ
تعفى املنتجات التي
تشجيع االستثمار ،كما
يص ّدرها املستثمر من رضيبة القيمة املضافة،
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الخاتمة

عمدت الهيئة إىل تحديد الجدوى االقتصادية
لكل منطقة عىل حدة ،بما يشمل فرص العمل
املبارشة وغري املبارشة التي توفرها املنطقة،
وحجم االستثمارات داخل املدينة ،وكذلك دورها
يف تنمية الصناعة الوطنية وتحسني قدرتها
التنافسية وزيادة نسبة الصادرات الفلسطينية،
وإقامة عالقات تعاون وتبادل مع الدول األخرى،
ونقل التكنولوجيا إىل فلسطني عرب جذب
االستثمارات الخارجية.
استنادا ً لهيئة املدن الصناعية واملناطق
الصناعية الحرة ،فإن هذه املناطق تقع تحت
السيادة الفلسطينية بالكامل من حيث تطويرها،
وتشغيلها وإدارتها ،وبالتايل ستطبق عليها
القوانني الفلسطينية املعمول بها كافة كقانون
الهيئة وقانون تشجيع االستثمار وقانون العمل
الفلسطيني ،وبالتايل فإن ممارسة أي نشاط يف
هذه املناطق سيتم من خالل الهيئة« ،فال يجوز
ألي جهة القيام بأي نشاط صناعي داخل املنطقة
الصناعية الحرة إال بشهادة املنطقة الصناعية
الحرة التي تخولها العمل يف منطقة صناعية
31
حرة واحدة».
يرى البعض أن تنفيذ املناطق الصناعية
سيساهم يف تقليص املساحات الزراعية ،ولكن
من املالحظ يف اآلونة األخرية أن هناك عدم
اهتمام بالقطاع الزراعي ،ليس فقط عىل مستوى
السياسات الحكومية فحسب ،وإنما من املواطن،
أيضاً ،الذي أصبح يتجه إىل قطاعات أخرى
للعمل فيها ،سواء العمل يف األسواق اإلرسائيلية
أو العمل يف وظائف حكومية فلسطينية ،أو
االستثمار يف قطاعات غري إنتاجية كالعقارات.
وبالتايل فإن عدم االهتمام بالقطاع الزراعي

وضعت الحكومة الفلسطينية ضمن سياستها
االقتصادية مجموعة من األهداف التي تسعى
إىل تحقيقها من إنشاء املدن الصناعية الثالث
وتنفيذها (أريحا ،بيت لحم ،جنني) ،وكانت
مجمل أهداف املدن الثالث تتمحور حول:
•جذب االستثمارات األجنبية واملحلية بهدف
تنمية االقتصاد الفلسطيني.
• الحد من البطالة وتوفري فرص عمل.
•دعم القطاع الخاص الفلسطيني من خالل
دعم نمو املشاريع الصغرية جدا ً والصغرية.
•تعزيز الصادرات الفلسطينية وخلق حالة
من التشابك يف العالقات مع الجهات املحلية
واإلقليمية.
عىل الرغم من إعالن الحكومة الفلسطينية
ممثلة بوزارة االقتصاد الوطني وهيئة املدن
الصناعية عن هذه األهداف ،فإن ذلك لم يمنع
العديد من الجهات من رفض مرشوع إقامة هذه
املدن ،وذلك باالستناد إىل مجموعة من املربرات
منها:
 1.1تكريس التبعية االقتصادية إلرسائيل.
 2.2التعدي عىل األرايض الزراعية.
 3.3استغالل األيدي العاملة الفلسطينية
وغريها.
تقوم السياسات االقتصادية يف مجملها عىل
دراسات معينة تساهم يف تحديد األولويات عند
تنفيذ مرشوع معني ،وبالتايل فإن إقامة أي مدينة
صناعية ،ستأخذ بعني االعتبار التأثريات املرتتبة
عىل إنشائها كافة ،سواء أكانت تأثريات سياسية
أم اقتصادية أم غريها ،فمن الناحية االقتصادية
العدد (٢٠١٧ )40
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قائمة المصادر والمراجع

سيساهم يف تقليص مساحات األرايض املزروعة
بالتزامن مع اتجاه العمالة الفلسطينية نحو
السوق اإلرسائيلية ،وبالتايل يمكن أن يكون إلقامة
وإنشاء مثل هذه املدن دور يف استيعاب هذه
العمالة والحد من البطالة ،مع األخذ بعني االعتبار
أن هذه املدن ،كمدينة أريحا الصناعية الزراعية
قائمة عىل الصناعات الزراعية؛ ما سينعكس
إيجابا ً عىل القطاع الزراعي الفلسطيني.
تعترب تنمية قطاع الصناعة الحجر األساس
بالنسبة للبناء االقتصادي وعامالً مؤثرا ً يف
التنمية االقتصادية واالجتماعية .ونظرا ً ألهمية
الصناعة يف املجتمعات البرشية فال بد من توفري
السبل والوسائل كافة التي تتمىش ومتطلبات
النهوض بالصناعة مع مراعاة الحفاظ عىل بيئة
نظيفة وخالية من املؤثرات واملنغصات ،ولعل
إيجاد مدن صناعية تراعي هذه املتطلبات يشكل
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مقاالت

قراءة مختلفة للتاريخ :الوجه اآلخر لـ "النكسة"

د .علي الجرباوي*

أصبح جزءا ً من موروثهم السيايس .بني عامي
 1948و 1967تم تغييب الفلسطينيني عن
الخارطتني الجغرافية والسياسية ،إذ أُلحقت
البقايا املتبقية من فلسطني باألردن ومرص ،وتم
التعامل مع بقية الفلسطينيني عىل أنهم الجئون.
تفتيت وتغييب أصابا الشعب الفلسطيني؛ فتّحول
من مجتمع إىل مجرد جماعات .وحتى مع إنشاء
منظمة التحرير الفلسطينية يف العام ،1964
لتكون اإلطار الرسمي املمثل لهم والحامل
لقضيتهم ،فإنها وُلدت أسرية اإلرادات والرصاعات
العربية .بالتايل ،لم يكن عند الفلسطينيني كينونة
وكيانية ،فقد أصبحوا ملحقني وتابعني للعرب،
يتعلقون بما يُو ّزع عليهم وعىل الشعوب العربية
من أوهام التحرير .ولهذا ،عندما وقعت الخسارة
كانت بالنسبة إليهم ال ب ّد وأن تكون «نكسة»،
فآمالهم بالعرب عظيمة ،وتعويلهم عليهم كبري.

حملت حرب العام  1967عند العرب ،وخاصة
عند «املعسكر التقدمي» بقيادة جمال عبد
ً
ً
سلبية ا ُتفق
داللة
النارص ،زعيم القومية العربية،
عىل تسميتها «النكسة»؛ «طامة صغرى» مقابل
«الطامة الكربى» املتمثلة بالنكبة يف العام ،1948
والتي ّ
أدت إىل خسارة معظم فلسطني وطرد
معظم أهلها إىل املنايف .ومع أن «الطامة الصغرى»
خست العرب -الذين ما فتئوا قبل ذلك يتوعدون
ّ
«الكيان الغاصب» بالتدمري -بقية فلسطني وسيناء
والجوالن ،فإن حرج الهزيمة غري املتوقعة جعلهم
يعتربونها مجرد «كبوة» سيتم تخطيها برسعة،
والعودة إىل مسار التحرير.
أخذ الفلسطينيون حينذاك من العرب -دون
تمحيص -تعبري «النكسة» واستخدموه حتى
* أستاذ العلوم السياسية بجامعة بريزيت
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تحوّل «الكيان الغاصب» بعد تلك الحرب إىل
ً
منترصة،
«دولة العدو الصهيوني» التي خرجت
ً
ً
ً
مندهشة .فقد ألحقت
ومنتشية ،وباألخص
مزهوة
ً
هزيمة لم تكن
بالعرب -وبالتيار القومي تحديداً-
تتوقع حدوثها أو سهولتها .وقد ّ
مكنها انتصارها
ليس من تثبيت دعائم دولتها فحسب ،وإنما
من استكمال احتالل بقية فلسطني ،إضافة إىل
مساحات إضافية شاسعة أخرى ،أيضاً .كل ذلك
جرى خالل مدة زمنية قصرية بصورة قياسية،
جعلت إرسائيل تتباهى وتطلق عىل الحرب تعبري
«حرب األيام الستة» ،وذلك إلعطاء داللة ومغزى
لعمق الهزيمة التي ألحقتها بالعرب حينذاك.
وبالفعل ،كانت حرب العام  1967أكرب من
نكسة للعرب ،فآثارها استمرت ولم ت ُزل ،وأ ّدت،
مع عوامل أخرى ،إىل توايل مسلسل التسويات
السياسية العربية مع إرسائيل التي استمرت مع
احتالل الضفة بما فيها القدس ،وقطاع غزة،
وهضبة الجوالن .ولكن ،وبعد التمحيص ،نجد
أنه من الخطأ استمرار اعتبار تلك الحرب نكسة
للفلسطينيني وانتصارا ً إلرسائيل.
من الناحية الفلسطينية ،شكلّت حرب
العام  1967بوابة االنبعاث للكينونة والكيانية
الفلسطينية الحديثة ،ولوال تلك الحرب،
وباألحرى الهزيمة العربية فيها ،ملا كان ذلك،
عىل األغلب ،أن يحدث .فالهزيمة العربية أنهت
تعويل الفلسطينيني عىل العرب ،ودفعتهم
باتجاه االعتماد عىل الذات .ودليل ذلك انتعاش
ً
مبارشة بعد الحرب،
حركات املقاومة الفلسطينية
وتصعيد عملياتها ضد إرسائيل ،ما أدى إىل
املواجهة الناجحة يف معركة الكرامة ،والتي شكلّت
ً
ً
فارقة يف مسار الحركة الوطنية الفلسطينية.
حالة
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وكان من نتائج ذلك سيطرة هذه الحركات عىل
منظمة التحرير الفلسطينية ،وإنهاء هيمنة الدول
العربية عليها ،لتصبح منظمة فلسطينية حقيقية
بدأت معها مسرية استقاللية القرار الوطني.
أعادت منظمة التحرير ،بصفتها الجديدة،
للفلسطينيني انبثاق الروح الوطنية ومشاعر
القومية الفلسطينية ،وقادت ،كحركة تحرر
وطني ،مقاومة مسلحة فاعلة ضد إرسائيل،
وخاضت نضاال ً سياسيا ً نشطا ً عىل الصعيدين
اإلقليمي والدويل .وقد ترجم ذلك باالعرتاف
العربي بها ممثالً رشعيا ً ووحيدا ً للشعب
الفلسطيني ،من جهة ،وباالعرتاف الدويل بها
ومنحها مكانة املراقب يف األمم املتحدة من جهة
ثانية .لقد شكلّت املنظمة للفلسطينيني البيت
الجامع والكيانية السياسية؛ فأصبحت لهم بمثابة
الدولة التي يحققون بوساطتها ويمارسون من
خاللها كينونتهم العامة ،برصف النظر عن أماكن
وجودهم واختالف مشاربهم.
عاد الفلسطينيون بسبب النكسة ليصبحوا
شعباً ،ويفرضوا وجودهم السيايس عىل اإلقليم
ودولياً ،بعد أن حولتهم النكبة إىل جماعات مفتتة،
وتكالبت عليهم العوامل والظروف حتى أصبحوا
نسيا ً منسياً ،وتحولت قضيتهم إىل مجرد قضية
الجئني بحاجة إىل املساعدات الدولية .لم يكن هذا
التحول ليحصل لو استمر تواكلهم عىل العرب
وتوكيلهم مهمة تحرير فلسطني ،ولم يكن ذلك
لينتهي إال عندما انكشف العجز العربي يف حرب
العام .1967
ومع أن انبثاق الحركة الوطنية الفلسطينية
الحديثة بعد «النكسة» كان أمرا ً يف غاية األهمية،
وترك أثرا ً عميقا ً يف الحياة السياسية عىل
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كتبادل الزيارات واملعارف واألوصال ،والتشابك
باألعمال ،والتعرف إىل املناطق املختلفة من
البالد .أصبحت فلسطني الكاملة جزءا ً من املخيلّة
ومتخيلّة ،فيما أضحت أقسامها املنفصلة ُت ّ
شكل
حدود الواقع املُعاش ومحدوديته ،خصوصا ً ألبناء
جيل ما بعد «االنتكاب»ُ .غيبّت وغابت فلسطني،
ّ
وحل مكانها أجزاؤها والفتافيت
اسما ً ومضموناً،
املجتمعية.
بفعل «النكسة» السلبي من هزيمة واحتالل،
انبعثت فلسطني مجدداً ،وعاد أهلها فيها
للتواصل مع بعضهم بعد عقدين من الغياب.
وبدأت عملية مركبّة لنسج عالقات متجددة
وجديدة بني الفلسطينيني املتفرقني ومع األمكنة،
وعىل مختلف الصعد ،االقتصادية واالجتماعية
والثقافية والسياسية .أعاد الفلسطينيون
عالقاتهم وارتباطاتهم مع بعض ،وعادوا ،وإن
تحت االحتالل ،شعبا ً عىل أرضهم .لم تعد حيفا
ويافا وجميع املدن والقرى يف الداخل ،الباقي
منها وامل ّدمر مجرد حنني وذكرى ،وأصبحت غزة
والقدس وباقي مدن الضفة مزارات ومُلتقى.
تعارف وتعام ٍل وتكام ٍل يف شتى مناحي
إعادة
ٍ
الحياة ،وارتباطات أعادت تجميع املُفتّت.
بالطبع لم تكن إرسائيل تقصد إعادة التجميع
هذه ،ولم تكن واعية ملغزاها وآثارها .ولكن،
ودون قص ٍد منها ،جاء األثر بالغاً .وإذا أضفنا
هذا إىل اآلخر املتمثل بإعادة إذكاء مشاعر الوطنية
الفلسطينية وإحياء الكيانية املتجسدة بمنظمة
التحرير الفلسطينية وفصائلها املقاومة ،فإن
عب عن انتكاسة العرب أمام
«النكسة» وإن كانت ُت ّ
إرسائيل ،فإنها شكلّت يف الوقت نفسه االنبعاثة
الفلسطينية الجديدة للمواجهة التاريخية -وليس

املستويات الفلسطينية واإلقليمية والدولية ،فإنه
لم يكن األمر املهم الوحيد للفلسطينيني الناجم
عن حرب العام  ،1967فقد كان هناك أمر آخر
يوازيه يف األهمية واألثر .فمع أن العرب خرسوا
الحرب واألرض ،وإرسائيل انترصت واحتلّت
فيما احتلّت البقية املتبقية من فلسطني ،فإن
تلك الهزيمة والخسارة أ ّدت إىل إعادة توحيد
فلسطني للفلسطينيني املوجودين فيها وجمعتهم
مجدداً ،بعد أن كانوا منذ العام  1948مقسّ مني يف
ثالث مجموعات منفصلة ،يف الضفة وقطاع غزة
والداخل املحتل يف العام .1948
ّ
شكلت إعادة توحيد فلسطني للفلسطينيني،
ً
ثانية مع بعضهم البعض عىل ترابهم
وتجميعهم
الوطني الكامل ،حتى وإن كان بفعل الهزيمة
واالحتالل وليس نتيجة االنتصار والتحرير،
املنطلق لبداية عملية ترميم وإعادة «لصق» ما
كان قد ّ
تهشم من البنيوية والكينونة الفلسطينية
بفعل الطرد والفصل والتقسيم .فبني عامي
 1948و 1967انقطعت سبل التواصل ووشائج
العالقات بني املجموعات الثالث التي أصبحت
تعيش يف أجزاء منفصلة ومنعزلة عن بعضها
داخل فلسطني ،ناهيك عن انفصالها األكرب عن
تجمعات الالجئني الفلسطينيني يف الشتات.
ونتيجة لهذا االنفصال والعزلة بدأ يتشكل واقع
جديد ،محيلّ الطابع ،ترسّب بالتدريج ليحكم ليس
فقط مجرى الحياة بجوانبها املتشبّعة ،وإنما
بوعي كل مجموعة من هذه املجموعات الثالث،
ّ
أيضاً.
لم تتوافر خالل املدة الواقعة بني النكبة
والنكسة للفلسطينيني إمكانية التواصل داخل
فلسطني ومعها .لم يكن هناك مجال ،إال ما ندر،
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فقط السياسية -مع املرشوع الصهيوني يف البالد.
هذا املرشوع ،من الناحية اإلرسائيلية ،كان،
بعكس الرأي الشائع ،املترضر األكرب من حرب
بعطب فتّاك
العام  ،1967حيث أُصيب بسببها
ٍ
لم يتمكن من إصالحه أو تجاوزه حتى مع
مرور نصف قرن عىل تلك الحرب .ولتفسري ذلك
يجدر تذكر االستهداف الصهيوني لفلسطني منذ
البدايات .فمرشوع الحركة الصهيونية كان من
األساس استعماريا ً استيطانيا ً إحالليا ً يستهدف
اقتالع أهل فلسطني وطردهم منها ،وتفريغها
الستيعاب املهاجرين اليهود املستجلبني إليها.
لذلك ابتدأ املرشوع الصهيوني بأسطورة «أرض
بال شعب ،لشعب بال أرض» ،م ّ
ُسخرا ً صعود
مشاعر القومية يف أوروبا ،من جهة ،والهجمة
االستعمارية التي شنّتها دولها يف أرجاء العالم،
من جهة ثانية ،والعداء األوروبي للسامية ،من
جهة ثالثة ،وتوظيف الرواية الدينية لربط اليهود
بفلسطني ،من جهة رابعة ،وذلك من أجل تأسيس
مسعى حركة سياسية استهدفت إقامة «الدولة
اليهودية» يف فلسطني وإنجاح هذا املسعى.
عملت هذه الحركة ،منذ مطلع القرن العرشين،
بدأب لتحصيل موافقة قوة أوروبية وازنة ودعمها؛
دولة كربى ،تسندها يف إخراج املرشوع من حيّز
التنظري إىل التنفيذ .ونتيجة لهذه املحاوالت
استحصلت من بريطانيا عىل «وعد بلفور» بإقامة
وطن قومي لليهود يف فلسطني .بعد ذلك بدأت
الحركة الصهيونية تسخري االحتالل الربيطاني
لفلسطني يف العام  ،1917والذي تحول لحكم
بريطاني مدني يف العام  ،1920وأُتبع يف العام
 1922برتسيم بريطانيا دولة منتدبة عليها من
قب ِل عصبة األمم ،لتنفيذ ذلك الوعد.
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خالل انتدابها الذي امتد عىل فلسطني حتى
العام ّ ،1948
سخرت بريطانيا جهودها ومواردها
وأعمالها لخدمة املرشوع الصهيوني .وقامت
سياستها خالل تلك املدة عىل محاو ٍر ثالثة :تسهيل
الهجرة اليهودية للبالد ،وتيسري انتقال األرايض
لليهود ،وكبح جماح املقاومة الفلسطينية ومنع
أهل البالد الفلسطينيني من التمثيل السيايس،
وبالتايل ممارسة حقهم ،كأغلبية عددية ساحقة،
يف تقرير مصري البالد وتحقيق االستقالل .يف
املقابل ،تبنت بريطانيا عملية مأسسة الكيانية
الصهيونية يف فلسطني ،وتعاملت مع «الوكالة
اليهودية» ،كدولة داخل الدولة ،فمنحتها الحماية
وأعطتها الدعم لتتمدد بمؤسساتها املختلفة
وتسيطر عىل البالد.
وعندما اضطرت بريطانيا ،وهي عىل أعتاب
الحرب العاملية الثانية وبحاجة لتأمني رضا
املسلمني يف مستعمراتها ودعمهم ،أن ُتعلن عن
تعديل سياستها يف املحاور الثالثة املذكورة
أعاله ،وبما يحقق االستقالل لفلسطني بعد
عرشة أعوام ،استنكرت الحركة الصهيونية ذلك،
وأنكرت الجميل ،وثارت مستخدمة السالح ضد
الربيطانيني ،وهذا ما دفع بريطانيا لإلعالن عن
نيّتها إنهاء انتدابها وترك تقرير مصري البالد
ملنظمة األمم املتحدة الحديثة التكوين.
رفض العرب قرار التقسيم الصادر عن هذه
املنظمة يف العام  1947ألنه منح األقلية اليهودية
التي ال تزيد عىل ثلث سكان البالد ،وال تملك
أكثر من  %6.5من أراضيها ،دولة عىل  %56من
مساحتها .واندلعت حرب انتهت يف العام 1948
بهزيمة العرب ونكبة الشعب الفلسطيني بخسارة
ّ
جل الوطن وطرد معظم أهله خارج حدود ما
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التعبري املكتمل للمرشوع الصهيوني .ولكنها
لم تقبل بذلك ،فقد اعتربت أن هذا املرشوع لم
يكتمل ،وأن عليها مهمة استكماله .وعندما الحت
لها الفرصة يف العام  1967بادرت إىل شن الحرب
االستباقية االستكمالية واحتلت بقية فلسطني
واألرايض العربية األخرى .حينها انتشت وزهت
بنرصها ،واعتربت أن هدف املرشوع الصهيوني
قد اكتمل.
ولكن هذا االستنتاج كان مترسعا ً وخاطئاً.
فاملرشوع الصهيوني الذي كان قد اكتمل يف العام
 1948عىل  %78من فلسطني ،وكان باإلمكان
إغالقه بعد ذلك باالكتفاء بتلك املساحة من البالد،
عاد وانفتح عىل مرصاعيه مجددا ً يف العام ،1967
مؤججا ً الرصاع مع الفلسطينيني من جديد.
ً
ً
ّ
عجيبة إلرسائيل.
مفارقة
شكلت حرب 1967
فمن ناحية ،حققت فيها انتصارا ً عسكريا ً باهرا ً
وخاطفا ً أثار الدهشة واإلعجاب يف أرجاء العالم.
ولكن ،من ناحية ثانية ،كانت رسعة هذا االنتصار
العسكري السبب وراء االنتكاسة األيديولوجية
التي مُني بها املرشوع الصهيوني منذ ذلك الحني
وحتى اآلن .ويمكن القول إن إرسائيل يف حرب
 1967ربحت عسكريا ً وخرست أيديولوجياً.
فرسعة االنتصار العسكري اإلرسائييل أنهت
الحرب يف غضون أقل من أسبوعني ،ولم تكن هذه
املدة كافية زمنياً -كما أتيح للقوات الصهيونية
يف حرب  -1948لطرد الفلسطينيني من الضفة
والقطاع بأعداد تؤمّن تفريغهما املوائم لألهداف
الصهيونية .ومع أن نحو  300ألف فلسطيني
نزحوا إىل خارج فلسطني ج ّراء الحرب الجديدة،
فإن أغلبية فلسطينيي الضفة والقطاع لم
يُغادروا ،بل استمروا بالبقاء عىل أرضهم .ومن هنا

أصبح يُعرف بإرسائيل ،والتي أقيمت عىل مساحة
 %78من فلسطني.
باملحصلة ،حققت الحركة الصهيونية انتصارا ً
باهرا ً يف العام  ،1948فقد نجحت بطرد معظم
أهل فلسطني ،وأقامت دولة ذات أغلبية يهودية
عىل معظم أرجائها ،وبالتايل حققت هدف املرشوع
الصهيوني بإقامة إرسائيل .وبدأت بعد ذلك
مبارشة يف عملية توطيد دعائم الدولة باستخدام
ع ّدة وسائل قد يكون أهمها استحداث منظومة
قانونية جديدة مالئمة .فمن خالل اخرتاع قانون
أُطلق عليه اسم «قانون الغائب» ّ
مكنت إرسائيل
نفسها من انتزاع  %93من األرايض التي سيطرت
عليها من أصحابها الفلسطينيني ،وحولتها
للعهدة العامة للدولة كي تمنع إمكانية إعادة
نقل ملكيتها يف املستقبل .ومن خالل س ّن قانون
آخر أسمته «قانون العودة» منحت إرسائيل حق
املواطنة مبارشة ألي يهودي يهاجر إليها ،وقامت
بوضع سياسات وتنفيذ حمالت لتشجيع هذه
الهجرة .ومن خالل تدفق موجات هجرة إليها
خالل السنوات األوىل إلقامتها ،تمكنت إرسائيل
من زيادة نسبة األغلبية اليهودية فيها مقابل
األقلية الفلسطينية التي ا ُتبعّت تجاهها سياسات
وا ُتخذت بحقها إجراءات استهدفت تقييدها
وإحكام السيطرة عليها.
استطاعت الحركة الصهيونية يف أعقاب العام
 1948تمتني دعائم دولتها -القلعة /سبارطة
الحديثة -املُحصنّة داخليا ً بأغلبية يهودية عريضة،
وخارجيا ً بجيش مدجج باألسلحة التقليدية
والنووية .وكان بإمكان هذا الواقع امل ُ ِّ
حقق للرؤية
الصهيونية أن يستمر مريحا ً إلرسائيل ،لو أنها
قنعت بما استحوذت عليه من فلسطني واعتربته
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متالزما ً مع تشابك الوجود اليهودي مع الوجود
الفلسطيني يف األرض املحتلة عام  1967بفعل
عملية االستيطان التي بدأت مبارشة بعد االحتالل،
وتصاعدت وتريتها باضطراد منذ ذلك الوقت
وحتى اآلن .يف هذا االستيطان تظن إرسائيل ،أو
باألحرى األطراف الصهيونية الداعمة له ،أنها
ً
ً
متغاضية
متجاهلة أو
تفرض ذاتها عىل املكان،
أنها يف الوقت نفسه تفرض الوجود الفلسطيني
عىل ذاتها كذلك.
ّ
تعقد املرشوع
بفعل حرب العام 1967
الصهيوني الذي نجح يف العام  ،1948وبدأ
يواجه محنة مصريية .كيف ستواجه إرسائيل
واقعها املُعقد واملضطرب ،وما هو املستقبل الذي
ينتظرها؟ لم تعد الرؤية واضحة أمام حركة
صهيونية أضحت متخبطة تبحث عن إجابات
ومخارج ملأزق وضعت نفسها فيه بنفسها،
وتركته يتدحرج متناميا ً خارج حدود السيطرة.
ويف محاولة لرتميم مرشوعها بدأت إرسائيل
منذ ذلك الحني وحتى اآلن ،ومع قمعها املتواصل
للفلسطينيني ،بتجريب أطروحات ومشاريع
وتسويات متعددة إليصال املرشوع الصهيوني
إىل خاتمة ناجحة ومستقرة :األردن هو فلسطني،
اتفاق أوسلو ،حل الدولتني ،مفاوضات دائمة،
جدار عازل ،انسحاب من قطاع غزة ،الدولة
الواحدة ،استمرار األمر الواقع ،الكانتونات ،الدولة
ناقص ،السالم االقتصادي ،ضم مناطق ،الحكم
الذاتي املوسع ،والحكم الذاتي املقلص.
ولكن هذا التجريب لم يجلب حتى اآلن
إلرسائيل الحل املراد .وعىل العكس تماماً ،أخذ
ّ
يتعقد مع مرور الوقت ،حتى أضحت
مرشوعها
يف فلسطني التاريخية اآلن أعداد من الفلسطينيني

بدأ املرشوع الصهيوني يواجه معضلته األزلية :أن
فلسطني أرض لشعب كان وما زال يعمرها.
لو أن إرسائيل اتخذت قرارا ً رسيعا ً باالنسحاب
من األرايض التي احتلتها يف العام  1967مقابل
تسوية سياسية مع الدول العربية ،لكانت درأت
عن نفسها املعضلة التي تدحرجت أمامها الحقاً.
ولكن جشع التمدد واالستيالء عىل األرض كان
املحرك األقوى لحركة صهيونية ظنّت أن الفرصة
أمامها سانحة للتوسع ،فآثرت استمرار االحتالل.
ولكن عدا ذلك ،لم تحسم إرسائيل أمر واقعها
الجديد رسيعاً .فعدا القدس التي قامت رسميا ً
بضمهاُ ،ترك أمر الضفة والقطاع لتنازع رؤى
أطياف الحركة الصهيونية املختلفة .فمن مطالب
بالضم الكامل ،إىل مُطالب بالضم الجزئي ملناطق
دون سواها ،إىل اتجاه آخر طالب بفتح املجال
لالستيطان اليهودي وترك الوقائع تنساب تلقائيا ً
دون رضورة لحسم رسيع للخيارات.
ولكن مع تضارب الرؤى ،قامت إرسائيل
املحتلة باتخاذ السياسات وتوظيف الوسائل
املمكنة للتضييق عىل فلسطينيي األرض املحتلة
من أجل دفع أكرب عدد ممكن منهم إىل مغادرة
البالد .ولكن عىل الرغم من ذلك ،بقي العدد األكرب
من أهل البالد يف البالد .وبدأت أعداد الفلسطينيني
يف فلسطني الكاملة املحتلة من إرسائيل الجاثمة
عليها بالتزايد باضطراد .وبالتايل ،بدأت نسبة
األغلبية اليهودية لألقلية الفلسطينية باالختالل،
والفارق بينهما بالتقلص ،ما أدى إىل أن يصبح
العامل الديمغرايف هاجسا ً ّ
يقض مضاجع الحركة
الصهيونية ويه ّز أركان املرشوع الصهيوني.
ليس هذا فحسب ،وإنما جاء تصاعد وطأة
العامل الديمغرايف عىل املرشوع الصهيوني
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بال شعب ،لشعب بال أرض» يف واقع الحال؟
لقد فتحت حرب العام  1967الباب عىل
مرصاعيه لرصاع ظنّت إرسائيل أنها حسمته يف
العام  ،1948ولكنه ما زال بعد مرور خمسني
عاما ً عىل تلك الحرب ،بل وبسببها ،مفتوحا ً عىل
الكثري من االحتماالت .لقد كانت حربا ً
ً
مهمة،
شكلّت نقطة انعطاف ،ليس كما هو متعارف
عليه تقليدياً ،أن إرسائيل انترصت وانهزم العرب،
بل إنها كانت البداية النبعاث الفلسطينيني مجدداً،
وهزيمة املرشوع الصهيوني يف فلسطني.

توازي أعداد اليهود اإلرسائيليني .ليس هذا
فحسب ،وإنما بقي الرصاع الفلسطيني اإلرسائييل
بعد مرور قرن عىل «وعد بلفور» ،ونصف قرن
عىل استكمال احتالل فلسطني كلها ،مفتوحا ً عىل
مرصاعيه .باختصار ،لم تتمكن إرسائيل ،مع
املساعدة الخارجية الهائلة واملستمرة ،وعىل الرغم
من انتصاراتها واحتاللها لفلسطني وإخضاع
الفلسطينيني لالحتالل ،من حسم الرصاع وتحقيق
أهداف املرشوع الصهيوني .ويجدر مواجهة هذا
املرشوع بالتساؤل اآلن :أين هي هذه «األرض التي
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مـقــــــــاالت

إسرائيل كلمة جائعة

حسن خضر*

الصهيونية من ناحية ،والفلسطينيني والعالم
العربي ،من ناحية ثانية .فإىل جانب ما تبقى
من فلسطني االنتدابية ،احتل اإلرسائيليون يف
العام  1967مساحات شاسعة من األرايض
العربية :شبه جزيرة سيناء املرصية ،وهضبة
الجوالن السورية.
بيد أن يف داللة «الجوع» ما يتجاوز ابتالع
األرض .للجوع ،يف حالة الدولة اإلرسائيلية،
وهي فريدة بني التجارب الدوالنية يف العالم،
مضامني ومصادر تاريخية ،وميثولوجية،
وثقافية ،وسياسية ،أعقد من عمر الرصاع يف
فلسطني وعليها ،وأبعد من الرقعة الجغرافية
لفلسطني يف آسيا الغربية ،منذ أواخر القرن
التاسع عرش ،وحتى مطلع قرن وألفية
جديدين .وكلها ،أي املضامني واملصادر،
ُتستمد ِم ْن ،وتتخلّق يف ،التجربة التاريخية

وصف دافيد غروسمان إرسائيل ،ذات
يوم ،بالعبارة التالية« :إرسائيل كلمة جائعة».
يصلح هذا الوصف مدخالً للكتابة عن ،أو
التفكري يف ،االحتالل اإلرسائييل للضفة الغربية،
وقطاع غزة .ففي مثل هذه األيام ،قبل خمسني
عاماً ،احتل اإلرسائيليون ما تبقى من فلسطني
االنتدابية ،بعد مرور أقل من عقدين عىل إنشاء
دولتهم عىل أجزاء واسعة منها يف العام .1948
وإذا جاز الكالم بأثر رجعي ،فإن ما التهمته
الدولة اإلرسائيلية ،يف مثل هذه األيام ،كان
أضخم وأهم وجبة عىل مائدة الكلمة الجائعة،
عىل مدار سبعة عقود من الزمن ،هي عمر
الدولة اإلرسائيلية اآلن ،وقرابة مائة وعرشين
عاما ً من الرصاع يف فلسطني وعليها بني الحركة
* كاتب وناقد
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إشارة إىل حركة شبتاي تسفي امليسيائية يف
القرن السابع عرش ،التي ألحقت باليهودية
جراحا ً عاطفية والهوتية لم تندمل حتى اآلن.
وبقدر ما يعنينا األمر ،فإن امليتافيزيقي ،يف
الحالة اإلرسائيلية ،ي ّ
ُعطل كل إمكانية محتملة
لإلحساس بالشبع .وهذه مفارقة من عيار
ثقيل.
فالدولة اليهودية ،كما تجلّت يف أذهان آباء
الصهيونية األوائل ،كانت الرشط األوّل واألساس
لتطبيع وجود اليهود يف العالم ،وضمانة لكرس
«االستثناء اليهودي» .وغالبا ً ما استخدم هؤالء
تعبريات يمكن وصفها اليوم باملعادية للسامية.
فقد تكلموا عن رضورة تحويل اليهود إىل
«برش أسوياء» عىل اعتبار أنهم ما دون ذلك.
وهذا ما نعثر عليه ،أيضاً ،يف شعار حركة
التنوير اليهودية «أن تكون يهوديا ً يف البيت
وإنسانا ً يف الشارع» .ويف حني كان الشعار يف
نظر مثقفي الهاسكااله مدخالً لدمج اليهود
يف مجتمعات يعيشون بني ظهرانيها ،أصبح
لدى آباء الصهيونية نتيجة طبيعية لالنفصال،
فاليهودي ،يف نظرهم ،لن يكون طبيعيا ً ما لم
ينفصل عن اآلخرين ،ويعيش يف دولة تخصه.
ولكن ما فات هؤالء كان ،يف الواقع ،مصدر
قلق لدى أبرز املثقفني اليهود يف القرن
العرشين ،الذين حذروا من مخاطر إيقاظ
الشياطني النائمة يف اللغة واملخيال التوراتيني،
ففي كليهما ما يعرقل كل احتمال للتطبيع،
ويضمن ديمومة االستثناء .كتب غريشوم شولم،
قبل تسعني عاماً« :ماذا عن جعل العربية واقعا ً
عىل األرض ،يعتقد املرء أن اللغة تعلمنت ،وأن
الشوكة القيامية ُنزعت منها ،ولكن هذا غري

لليهود واليهودية ،يف أربعة أركان الكون ،عىل
مدار عرشين قرنا ً من الزمان.
لذا ،يكاد هذا الجوع يكون ميتافيزيقيا ً
تماماً ،طاملا أن ال إمكانية واقعية إلشباعه دون
تصفية الحساب مع التاريخ نفسه .وهذا مصدر
خصوصيته ،وصعوبة تعريفه ،ال الستحالة
تصفية الحساب مع التاريخ وحسب (كأن
ُتعيد قرطاج ،وهي اليوم من ضواحي تونس
العاصمة ،تصفية حساب مع روما ،وهي اليوم
عاصمة إليطاليا ،لتسديد فواتري حرب نشبت
يف القرن الثاني قبل امليالد) ،ولكن ألن ما يُراد
تسديده من فواتري «تراكمت» عىل مدار عرشين
قرنا ً من الزمان ،يستمد دوافعه ،ومربراته ،من
قراءة انتقائية ،وتحيّزات أيديولوجية ،تبلورت
يف ،ونجمت عن ،املخيال الكولونيايل الغربي،
يف القرن التاسع عرش ،وتجلّت يف آخر موجاته
الكربى يف القرن العرشين .ناهيك عن حقيقة
أن الجانب األكرب مما تراكم (سواء يف روسيا
القيرصية يف القرن التاسع عرش ،أو يف الحرب
العاملية الثانية ،مثالً) وقع يف مناطق مختلفة
من العالم ،وال ناقة للفلسطينيني فيه وال جمل.
بيد أن امليتافيزيقي ،يف الحالة اإلرسائيلية،
حتى وإن استعىص عىل التعريف ،يتجىل
يف ما أسمته جاكلني روز بالنزوع املسيائي
(الخاليص) يف جوهر الصهيونية كمرشوع
ّ
وحذرت من عواقبه الكارثية ال
وأيديولوجيا،
عىل الفلسطينيني وحسب ،ولكن عىل اليهود
واإلرسائيليني أنفسهم ،أيضاً )1(.وقد سبقت
املؤسسة اليهودية األرثدوكسية ،خاصة يف
أوروبا الوسطى ،روز بعقود كثرية ،يف اعرتاضها
عىل الصهيونية ،التي وصفتها بالشبتائية ،يف
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لذاّ ،
فضلت االستيطان عىل السالم ،وحتى
عىل األمن ،يف كل مناسبة الحت فيها فرص
دبلوماسية وسياسية لحل الرصاع الفلسطيني
ـ اإلرسائييل ،والرصاع العربي ـ اإلرسائييل.
جاء تحليل شافري يف كتاب نرشه يف نيسان
املايض بعنوان «نصف قرن من االحتالل:
إرسائيل ،فلسطني ،والرصاع األصعب يف
العالم» )3(،ملناسبة خمسينية االحتالل ،املناسبة
التي شهدت نرش العديد من الدراسات يف هذا
الخصوص .ففي السياق نفسه نرش الكاتب
والباحث األمريكي ،املقيم حاليا ً يف القدس،
ناثان ثرال كتابا ً يف أيار املايض بعنوان الفت:
«اللغة الوحيدة التي يفهمونها :فرض التسوية
يف فلسطني وإرسائيل» )4( ،وخالصته ال تبتعد
كثريا ً عن خالصة شافري ،فإرسائيل ،يف نظره،
ُت ّ
فضل االستيطان عىل السالم ،ولن تتق ّدم يف
اتجاه تسوية سلمية مع الفلسطينيني ما لم
تتع ّرض للضغط من جانب الواليات املتحدة.
ويتجىل الوجه اآلخر لخالصة شافري ،وثرال،
يف مرافعة املؤرخ اإلرسائييل ،املختص يف تاريخ
الحركة الوطنية الفلسطينية ،ماتي شتاينربغ،
الذي حاول التدليل يف كتاب بعنوان «البحث
عن األمة الفلسطينية الحديثة» ( )5عىل بطالن
مقولة «ال رشيك» يمكن التفاوض معه ،التي
يتذ ّرع بها الساسة اإلرسائيليون لتفسري
ترددهم يف التوصل إىل تسوية سلمية مع
الفلسطينيني .فعالوة عىل وجود الرشيك ،يرى
شتاينربغ أن تحوّالت عميقة طرأت عىل الحركة
الوطنية الفلسطينية ،وأن لدى الفلسطينيني
االستعداد للعيش والتعايش مع اإلرسائيليني.
ويف السياق نفسه ،ثمة ما يربر اإلشارة

صحيح ،بالتأكيد».
من الواضح أن شولم ،وهو أحد أبرز مؤرخي
امليسيائية والصوفية اليهودية يف القرن املايض،
كان مُصيبا ً يف حدسه ،بقدر ما نعرف ،اليوم،
عندما نجول يف أنحاء الضفة الغربية ،ونقرأ
األسماء التوراتية ملستوطنات يواصل قاطنوها
الحرب عىل العماليق القدامى ،وال يرون يف
وجوه الفلسطينيني ،يف القرى ،أكثر من مج ّرد
أقنعة لفالّحني أوكرانيني وبولنديني ّ
نكلوا
باليهود يف القرن التاسع عرش.
وال نعرف ،يف الواقع ،ما إذا كان الخوف من
تداعيات بعيدة املدى ،وكارثية يف كل األحوال،
«للشوكة القيامية» من دوافع ومُح ّرضات موجة
ما بعد الصهيونية ،التي صعدت يف األكاديميا
اإلرسائيلية ،يف ثمانينيات وتسعينيات القرن
املايض ،وانتهت عمليا ً مع اندالع االنتفاضة
الثانية .ولكنها تبدو ،بأثر رجعي ،كمحاولة
للقول إن يف مج ّرد وجود الدولة ما يعني أن
املرشوع األصيل قد اكتمل ،وهي عىل قدر من
القوّة والثقة بالنفس ،إىل حد يمكنها من
التعامل مع التاريخ والذاكرة كما يفعل آخرون
يف دول وبلدان طبيعية.
ويبدو أن تلك كانت خالصة مترسّعة،
ومتفائلة أكثر مما يجب .ففي معرض تحليله
لنجاح االحتالل يف البقاء خمسة عقود من
الزمن ،عىل الرغم من اإلدانة الدولية ،ومقاومة
الفلسطينيني ،يذكر غريشون شافري ،وهو أحد
نشطاء املوجة يف علم االجتماع اإلرسائييل ،أن
ديمومة االحتالل نجمت عن رغبة إرسائيل
يف استكمال مرشوع بناء الدولة باالستيطان
تمهيدا ً لضم أجزاء من األرايض املحتلة.
()2
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إىل ميكا غودمان ،املُختص يف تاريخ الفلسفة
()6
اليهودية ،الذي أثار كتابه «اقبض »67
ضجة يف إرسائيل ،وتص ّدر قائمة أكثر الكتب
مبيعاً .عالج غودمان الرصاعات النفسية التي
تعتمل يف نفس ما يدعوه باإلرسائييل العادي،
أي املنتمي إىل التيار االجتماعي الرئيس .وهذا
اإلرسائييل يمكن ،يف نظره ،أن يكون يمينيا ً
ويساريا ً يف آن ،وهذا مصدر حريته .فأغلب
اإلرسائيليني يقر يف استطالعات الرأي برضورة
االنسحاب من األرايض املحتلة لتفادي تحوّل
إرسائيل إىل دولة ثنائية القومية ،وهؤالء أيضا ً
َم ْن يرفض االنسحاب من الضفة الغربية ألنهم
ال يثقون يف نوايا الفلسطينيني .وهذا املوقف
املتناقض بشأن البقاء يف الضفة الغربية أو
مغادرتها يمكن أن يطيح باملرشوع الصهيوني
نفسه.
وبالعودة إىل إرسائيل ككلمة جائعة يجدر
القول إن ما يسم موقف أغلب اإلرسائيليني
من تناقض أبعد بكثري من تحليل غودمان ملا
طرأ عىل بنية املجتمع اإلرسائييل من تحوّالت
يف ظل خمسة عقود من االحتالل .فجذور
التناقض كامنة يف بنية املرشوع الصهيوني
نفسه ،وقد تجىل يف ثالثينيات القرن املايض،
أي قبل قيام الدولة ،يف رصاع بني ما عُرف
آنذاك بالصهيونية العملية من ناحية ،واليمني
الصهيوني من ناحية ثانية ،واخ ُتزل يف سؤال
ومعادلة :إرسائيل أكرب ويهود أقل ،أم إرسائيل
أصغر ويهود أكثر؟ وثمة ما يربر القول ،يف
الواقع ،أن الرصاع األيديولوجي لم يُحسم
بعد ،وربما لن يُحسم أبداً ،خاصة وأن الشوكة
القيامية ،التي تكلّم عنها شولم لم تكن يف يوم

من األيام أقوى مما هي عليه اآلن.
أخرياً ،إذا كان اإلرسائيليون قد حققوا أهم
انتصار يف تاريخهم قبل خمسني عاماً ،فإن ما
انطوى عليه من تداعيات بعيدة املدى ،املنظور
منها ،واملُحتمل ،قد يعيد التذكري بمقولة ذائعة
الصيت للروائية الربيطانية ماري كروس،
املعروفة باسم الشهرة جورج إليوت« :ثمة
انتصارات كثرية أسوأ من هزائم».
يف لحظة السيطرة عىل كامل فلسطني
االنتدابية ،أعاد اإلرسائيليون الفلسطينيني،
وحتى فلسطني نفسها ،إىل سكة التاريخ.
ففي الفرتة بني عامي  1948ـ  1967خرج
اسم فلسطني يف العالم من التداول (باستثناء
العالم العربي) .واليوم ،عىل الرغم من كل
الحيل البالغية التي استخدمها اإلرسائيليون
عىل مدار خمسة عقود لتسمية الضفة الغربية
وقطاع غزة (املناطق املُدارة ،يهودا والسامرة،
مناطق مُتنازع عليها ،مناطق الحكم الذاتي)
فإن اسم فلسطني يجاور ،منذ سنوات ،اسم
إرسائيل ( ،)Palestine-Israelال يف الدراسات
األكاديمية ،واملحافل الدولية وحسب ،ولكن يف
وسائل إعالم التيار الرئيس يف العالم ،ووسائل
إعالم إرسائيلية ،أيضاً.
وهذا الجوار يكتيس نوعا ً من الغموض
اإلبداعي ،إذا جازت التسمية .فقد يكون
املقصود بفلسطني الضفة الغربية وقطاع
غزة ،وقد يكون املقصود ،عىل سبيل النزاهة
األخالقية والسياسية ،أن االسمني يشريان إىل
الرقعة الجغرافية نفسها بني ساحل املتوسط
ونهر األردن ،أو ،عىل سبيل التحيّز ،أن أحدهما
قد يكون بديالً لآلخر .والواقع أن يف مج ّرد هذا
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القدر من التكرار ،وااللتباس ،واختالط املعاني
والدالالت ،ما ينم عن تحوّالت جوفية عميقة
وغيت
طرأت عىل الرصاع يف فلسطني وعليهاّ ،
مالمحه ،عىل مدار العقود الخمسة املاضية.
بمعنى آخر ،وبرصف النظر عمّا
حدث ويحدث يف السياسة اليومية ،وعن
السيناريوهات املحتملة للتسوية السياسية،
ال ينبغي للفلسطينيني االكتفاء بإحصاء
خسائرهم ،بل ثمة ما يربر إحصاء ما أضافه
واقع لم يكن من صنعهم ،يف أغلب األحيان،
من أوراق يف رصيدهم .فإرسائيل كلمة جائعة،
يفس الكثري من عمى البرص
ويف الجوع ما ّ
والبصرية.
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زمن أسير
إضاءة على ٍ

أمير داود*

َتظهر تجربة الحركة األسرية يف املسرية
ّ
ومركب
النضالية الفلسطينية كجزء أسايس
مركزي من مركبات الرصاع مع الصهيونية
الذي يمتد إىل قرابة العقود السبعة ،بما تنطوي
عليه هذه التجربة -املستمرة بالطبع -من معاناة
مريرة ،كشكل من أشكالها ،ومن رافعة نضالية
من روافعها األخرى ،لم تأخذ نموذجا ً واحدا ً أو
ثابتا ً منذ بداية التجربة ،وإنما اختلفت وتباينت
وتطورت من حيث التأثري واالستجابة والحضور.
أدرك الشعب الفلسطيني حقيقة تفتت العمود
الفقري لـ»نموذج الدولة» كنتيجة أوىل من نتائج
النكبة يف العام  1948ثم الصدمة التالية املتمثلة
بوقوع الشق الثاني من الوطن تحت االحتالل يف
العام  ،1967لكن سلسلة الكوارث التي حطمت

نسيج الجغرافية وبنية االقتصاد القائمة لم
تسفر عن انهيار شامل كان سيبدو طبيعياً،
نظرا ً لفظاعة الخسارة عىل األصعدة كلها ،وإنما
أفرزت وعيا ً متمثالً برضورة العمل عىل التحرير
وإنتاج وسائل تؤدي إىل فعل مقاوم ضد منظومة
االستعمار التي فتكت بالبالد والعباد ،األمر الذي
جوبه بجملة من أدوات البطش ،والتي كان
السجن إحدى أدواتها املهمة.
بالطبع ،لم يقترص ما ورثه الكيان االستعماري
اإلحاليل الجديد بعد العام  1948عىل ذلك الجزء
الالفت من املعمار املتمثل باألبنية الرسمية
والسجون ،وإنما تجاوز ذلك إىل املنظومة القانونية
والترشيعات والوسائل املوروثة من االنتداب
الربيطاني .وهي الوراثة التي تم تصويرها يف
الكثري من أدبيات الصهيونية عىل أنها استطاعت
وبإحكام شديد ملء فراغات إدارية خلّفتها عملية

* كاتب وروائي
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تفكيك املنظومة االنتدابية ،وبالتايل فقد أنتج
الكيان الجديد وأعاد إنتاج الكثري من القوانني
ً
نافذة إبان االنتداب ،منها ما هو متعلق
التي كانت
باالعتقال واألرس ،ومنها ما يعزز القبضة األمنية
بأذرعها املختلفة يف األرايض املحتلة.
يمكن القول ،إنه ويف مقابل منظومة التحطيم
املمنهجة املوجهة إىل األرسى ،أنشأ األرسى ما
يمكن أن يتجاوز آليات الدفاع أو ميكانيزماته،
وهو ما يمكن أن يطلق عليه منظومة شاملة ،تقوم
عىل مجموعة من املحاور ،أولها ،محور أمني بنى
نفسه بشكل مضاد ملنهجيات األمن واملالحظة
والتوريط اإلرسائيلية من خالل مراكمات معرفية
أفرزتها تجارب األرسى وكانت وظيفتها تصميم
معرفة وتربية أمنية صارمة تجابه محاوالت
األجهزة األمنية اإلرسائيلية زرع عيون وعمالء
داخل السجن وخارجه ،ومجابهة من نجحت تلك
األجهزة يف توظيفهم الخرتاق الصفوف ،ثانيها،
محور تربوي عمد إىل رفع كفاءة األرسى املعرفية
وإحداث تعويض تعليمي ملا فات هؤالء األرسى
جراء فرتات االعتقال الطويلة ،وهو تعليم يخضع
بالرضورة إىل منهجيات املعرفة املقاومة ويستدعي
ثم يتكئ إىل أدبيات دول خاضت تجارب مشابهة،
وآخرها محور ريادي ،كان فاعالً ومميزا ً يف إنتاج
قيادات ميدانية ترفد الساحة الخارجية ،أي خارج
السجن ،ولعل هذه املفارقة كانت من أبرز ما
ميز فرتات الرصاع مع االحتالل وخصوصا ً إبان
االنتفاضة األوىل ،إذ إن عمليات االعتقال الواسعة
التي كانت تقوم بها قوات االحتالل خلّفت ويف
أغلب األوقات فراغا ً مروعا ً ليوميات املواجهة
مع االحتالل ،وبالتايل كانت مسألة إعداد كادر
واع ومتمكن وظيفته استكمال إدارة الفعاليات
العدد (٢٠١٧ )40

النضالية يف امليدان من أهم ما تم االستثمار فيه
ضمن املحاور الثالثة داخل السجون.
باملجمل ،لم تنفصل التجربة االعتقالية عن
امليدان كما أسلفنا سابقاً ،إذ انطلقت فرضية قوة
االحتالل القاهرة عىل األرض من جعل تجربة
السجن التجربة األخرية يف مسرية الفرد الرافضة
لالحتالل ،بالحد الذي تستجيب له رشوط األرس
الصعبة وظروفها عرب مواصلة محاوالت تيئيس
األسري ،فقد قامت هذه الفرضية عىل مجموعة من
األركان ،أهمها إسباغ قانونية اإلجراء االعتقايل يف
محاولة لفرض صورة تتسم بتظهري متانة النص
القانوني الذي تستند إليه السلطة القاهرة؛ األمر
الذي يعطي األسري انطباعا ً بأنه ارتكب جريمة
يستحق عليها العقاب ،ثم سحبت هذا اإلجراء
إىل تطبيق إجراء ما يسمى قانون ثلث املدة أو
«الشليش» كمكافأة ملن كان سلوكه حسنا ً داخل
املعتقل.
لم تنشئ هندسة السجن اإلرسائيلية تمايزا ً
واضحا ً أو نموذجا ً متفردا ً يف عملية بناء الحيز
السجني ،فقد أبقت عىل معمار كالسيكي ،لكنه
معمار أفضت تراكمية الخربة إىل متانة اإلجراءات
األمنية فيه والتي تحول دون قيام أي أسري أو
موقوف بالفرار .وهذا ال يعني صفرية عمليات
الفرار .فقد عمدت مصلحة السجون وعقب أي
عملية /محاولة فرار ،إىل مراجعة اإلجراءات األمنية
السائدة ومحاولة سد الثغرات ،وبالتايل كانت
عملية االستفادة من األخطاء تؤدي إىل تضاؤل
فرص فرار األرسى الذين يفكرون يف ذلك األمر.
تتجاوز ذهنية السجن كمعمار هنديس حالة
حرص الحيز السجني إىل الحدود الضيقة ،وبالتايل
الوصول إىل النسب التي تضمن انتزاع الراحة
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للمراكمة النظرية والفكرية عىل صعيد التجربة
التي أفرزتها هذه الحركة عىل مدار العقود الستة
املاضية.
امتازت سلسلة اإلرضابات عن الطعام التي
خاضها األرسى الفلسطينيون بكونها ويف شكلها
الخارجي إرضابات مطلبية ،وخصوصا ً يف املرحلة
املبكرة ،هدفها األساس تحسني الرشوط املعيشية
لألسري الفلسطيني يف مختلف أماكن احتجازه،
ولعل املتتبع للظروف اإلنسانية التي كان يعيشها
األسري الفلسطيني يف ستينيات القرن املايض
والتي يعيشها األرسى اليوم ،سيلحظ فرقا ً
جوهرياً ،فقد عمدت اإلدارات املتعاقبة للسجون
اإلرسائيلية إىل تجاوز اإلبقاء عىل الظروف الصعبة
لألسري ،عرب اإلمعان يف إهانة األسري الفلسطيني،
ولعل إرضاب العام  1969كان إرضابا ً مفصلياً،
إذ إن أول مطلب يف إرضاب ذلك العام كان إلغاء
رشط السجان عىل األسري يف أن يناديه بـ«حارض
سيدي» ،وبعد إرضاب استمر ثمانية أيام تحقق
إىل جانب هذا املطلب تغيري ما كان يطلق عليه
آنذاك «الجو مي» (فرشة بالستيكية رقيقة ينام
عليها األسري) باإلضافة إىل تحسني الطعام وزيادة
كميته وإدخال القرطاسية من أجل كتابة الرسائل
لألهل.
من مفارقات اإلجراءات التعسفية التي اتخذتها
قوة االحتالل إلحداث اخرتاق ثقايف معريف يف قطاع
األرسى ما شهده معتقل بيت ليت أو كفار يونا،
وتحديدا ً يف العام  ،1972حني سمحت إدارة
السجن بثالثة أشياء :أولها :جريدة «جريوزاليم
بوست» ،يف حني تطوع ضليعون باللغة اإلنجليزية
إىل ترجمة بعض املقاالت التي تعنى بالشأن
الفلسطيني من أجل تمكني أرسى آخرين من

الشخصية لتصل إىل حدود ما يمكن أن يطلق عليه
حالة إيقاع «كي الوعي» لدى األسري ،أو انتزاع أي
رغبة الحقة بالقيام بأي عمل من شأنه أن يقود
إىل فعل آخر يؤدي إىل السجن مرة أخرى.
قد تبدو مداخلة كتاب «فينومينولوجيا املكان»
ً
الفتة يف فهم الجانب الخلفي من ذهن قصدية
البناء السجني ،والتي تبدو واضحة يف حالة
االحتالل اإلرسائييل .ال «يبحث مشيدو السجون
عن جمالية الهندسة وفتنة املعمار ،بل عن متانة
البناء وانغالقه وعزلته وسهولة ضبطه ومراقبته،
إنهم يبحثون عن اليشء الذي يقيد كل خطوة أو
حركة ،وعن النول الذي تحاك عليه مصائر الخلق،
حيث مناورات عالم الظالم ،وعن روح السجن
البارانويا التي ستطبق عىل القاطنني وتسكنها
الحقاً ،وتكشف عن تجليات التعذيب فيهم؛
أي ذلك املرشوع الرشير الذي يحفر يف الصخر
1
والذاكرة».
لم يفقد األرسى -أمام ذلك كله -القدرة عىل
االحتجاج الفعّال يف بعديه الرمزي واملادي ،إذ إن
إزاحة االحتجاج إىل مكان يربك قوة االستعمار
الجاثمة يف السجن ،كان ال بد لها من استدعاء
مجموعة من األدوات ،عىل رأسها «اإلرضاب عن
الطعام».
ال يمكن القول يف مكان ما ،إن اإلرضاب عن
الطعام ،كأداة احتجاجية خطرة وليدة إبداع
الحركة األسرية الفلسطينية ،إذ إن التاريخ يحوي
ّ
سطرتها
الكثري من الشواهد والتجارب التي
القوى املناوئة للظلم واالستعمار عىل مر األزمان،
لكن املؤكد ،وخصوصا ً يف التاريخ الحديث ،أن أي
باحث يف ظروف الحركات األسرية وتطور مالمحها
ال يمكن له أن يتجاوز التجربة الفلسطينية ،نظرا ً
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قراءتها ،وثانياً :سمحت اإلدارة آنذاك بتوزيع
بعض الكتب اإلرسائيلية التي تدافع عن الفكر
الصهيوني وحق اليهود يف أرض فلسطني ونعت
الفلسطينيني بجماعات إرهابية ،وثالثاً ،سمحت
لكل عائلة فلسطينية برشاء كتابني لنجلها برشط
أن تتم املوافقة عىل هذه الكتب من إدارة السجن
وبرشط أن تبقى هذه الكتب يف السجن يف حال
2
غادر األسري السجن.
هدفت الحركة األسرية يف إرضاب العام
 1977إىل وقف تشغيل األرسى بعد أن «قامت
دولة االحتالل ىف بداية االعتقال بتشغيل األرسى
الفلسطينيني وفق نظام السخرة بهدف االستغالل
واإلذالل واإلهانة ،فأخرجت بعض األرسى للعمل
يف األعمال اإلنتاجية التي تفيد االحتالل مثل حياكة
شبك الدبابات وإنتاج بعض األمور للمؤسسة
العسكرية» .ولم يكن العمل بحد ذاته شيئا ً مفيدا ً
أو يدفع عىل اإلبداع والتفكري كتشغيل املاكينات
أو التدقيق أو اإلدارة واملتابعة أو أي شكل من
أشكال العمل الذهني واإلداري الذي من شأنه أن
يمنح العامل القدرة عىل التفكري وتطوير أدوات
جديدة للعمل وغريها من األمور املرتبطة بعملية
اإلنتاج ،ولم يكن يهدف للتعليم أو التأهيل ،وإنما
إىل استغالل بشع للقوة العاملة األسرية ،وتجسيد
العبودية التي ولت منذ عقود ،ولكن األرسى
3
رفضوا هذا النظام االستبدادي.
لعل أبرز اإلرضابات التي خاضها األرسى
الفلسطينيون عىل صعيد اإلنجازات املطلبية كان
إرضاب العام  ،1992الذي شمل معظم السجون.
وشارك فيه نحو سبعة آالف أسري .واستمر هذا
اإلرضاب  18يوما ً يف غالبية السجون و 19يوما ً يف
معتقل نفحة ،وأدى إىل صدام بني وزير الرشطة
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ومدير مصلحة السجون ،الذي أبدى تشددا ً غري
مسبوق يف موقفه تجاه األرسى ،إىل أن انتهى
اإلرضاب بنجاح كبري.
اعترب هذا اإلرضاب من أنجح اإلرضابات
التي خاضها األرسى الفلسطينيون من أجل
الحصول عىل حقوقهم ،فقد تم تحقيق الكثري
من اإلنجازات ،مثل إغالق قسم العزل يف سجن
الرملة ،ووقف التفتيش العاري ،وإعادة زيارات
األقسام ،وزيادة وقت زيارة األهل ،والسماح
بالزيارات الخاصة ،وإدخال بالطات الطبخ إىل
غرف املعتقالت ،ورشاء املعلبات واملرشوبات
الغازية ،وتوسيع قائمة املشرتيات يف «الكانتينا».4
يف مقابل ذلك كله ،يمكننا التساؤل :ملاذا اإلرضاب
عن الطعام؟
ليس الحديث عن سياسات االستعمار الهادفة
لتطويع األجساد املستعمَرة ،حديثا ً تحليليا ً
مجرداً ،خصوصا ً فيما يتعلق بتجربة األرسى
الفلسطينيني .إذ صار واضحا ً أن هناك سياسات
محددة ومخطط لها مسبقا ً تستهدف األرسى
باعتبارهم أجسادا ً قابلة للتطويع ،أي تجريدهم
من تجاربهم السياسية والثقافية ،ومحاولة
إلغائها ،تمهيدا ً للنزع املطلق من الفاعلية( .تنتمي
هذه الفكرة أصالنياً ،إىل املحاكمات الفلسفية
لوعي املستعمر وخصوصية نظرته إىل املستعمر
باعتباره مجردا ً من حقوقه اإلنسانية البسيطة)
وهو ما يرى الفيلسوف الفرنيس ميشيل فوكو ،أنه
أخطر ما يف تجربة املراقبة والعقاب.
يمكن من خالل هذا املنطق ،أي من خالل
االستهداف املتواصل لألجساد الفلسطينية ،فهم
خيار إرضاب األرسى يف سياقني.
السياق األول هو املقاومة من خالل إعادة
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وسيلة لإلخضاع .وعىل العكس ،فإن قمعا ً أكثر،
يعني فاعلية سياسية أكثر .وهذا أهم ما يشري إليه
سلوك الحركة األسرية الفلسطينية.
إن أهم ما يرتتب عىل اإلرضاب عىل ما يبدو،
هو معارضته لواحدة من بنيويات االفرتاض
األمني اإلرسائييل ،القائمة عىل ما بات يطلق عليه
«العنف باعتباره ليس خياراً» .أي أن العقيدة
األمنية اإلرسائيلية قائمة عىل افرتاض متناقض،
مفاده أن السالم ال يأتي من وقف العنف ،ولكن
من استمراره.
إرضاب األرسى قائم بشكل خاص عىل نفي
هذا االفرتاض .إذ إن الفلسطينيني الخاضعني
مبارشة للقمع والعنف املبارش ،أي األرسى ،ظلوا
قادرين عىل الفعل السيايس أكثر -للمفارقة -من
املجموعات الفلسطينية األخرى .وال يمكن إنكار
أن القمع املتواصل مثل ما أوضحنا يف البدء ،كان
ّ
تشكل أوال ً أسباب النضال ،وثانيا ً يف
سببا ً يف
تشكل وعي جماعي ،وإن بدا مطلبياً ،يف الحقل
السيايس.
ال يمكن فهم احتجاج األرسى ،باعتباره
احتجاجا ً مطلبيا ً إذن ،إذ إن أهدافه وإن بدت
مطلبية فعالً ،فإنها سياسية بالكامل؛ ألنها
تطالب بما هو أهم من هذه املطالب ،أي بإعادة
الفاعلية املسلوبة .إن األرسى ،وإن كانوا أكثر
خضوعا ً يف السجن للعنف والقمع ،فهم أكثر
انفصاال ً عن الواقع السيايس ،الذي صار محارصا ً
بأسئلة املمكن.
ثمة يشء فريد وخاص ،يجعل االبتعاد عن
الواقع ،قربا ً من الشأن السيايس وااللتزام الوطني،
الذي صار يف الخارج أقل أهمية .وإذا كانت أدوات
االستعمار تستهدف بالرضورة إيقاف زمن

االعتبار للفاعلية السياسية .أي أراد األرسى أن
يقولوا إنهم قادرون عىل القيام بفعل سيايس
كامل ،حتى أثناء وجودهم داخل الحيز املغلق
والخاضع للمراقبة املبارشة ،بمنطق فوكو نفسه.
السياق الثاني ،إعادة االعتبار ألجسادهم،
املقاومة من خالل األجساد التي يراد استهدافها
بشكل مبارش ،إن فهم عمليات املراقبة واإلخضاع،
يجب أن يكون باعتبارها عملية متواصلة من
أجل قتل الذات السياسية والجسد .وإذا كان
القتل هو هدف السجان ،فإنه يف حالة اإلرضاب
يصري هاجسا ً للسجان نفسه ،من خالل الحراك
الحقوقي واإلنساني.
إن محاولة املستعمر الحفاظ عىل صورته
أمام الرأي العام العاملي ،الذي تشكل بشكل
واضح يف العقود األخرية كمفهوم يرتتب عليه
ضغوط ومصائر ،هو حسب منظري االستعمار
االستيطاني أساس بنيوي يقوم عليه ذهن
املستعمرين الجدد .إنه بحث دائم عن الرشعية
املفقودة ،وإرضاب األرسى يستهدف هذه
الرشعية بشكل واضح ومبارش ،فباألجساد
املفصولة عن املحيط يصنع األرسى من خالل
الجوع تواصالً سياسيا ً مع املحيط .هذا مفهوم
يف الصورة التقليدية .لكن الجديد اآلن هو أن
األرسى ال يقترصون يف حراكهم عىل االلتحاق
بالعمل السيايس الذي يحدث يف الخارج ،ولكنهم
يؤسسون له.
إنها حالة فريدة تجعل األرسى ،يف أكثر بقعة
خاضعة للمراقبة املبارشة ،قادرين عىل خرق ما لم
يتم خرقه يف الخارج .وهي عىل ما يبدو تستدعي
تحليالً اجتماعيا ً وسياسيا ً ونفسياً ،يقوّض االدعاء
الذي يستند إليه االستعمار دائماً ،أي أن القمع
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األرسى ،وتجميد حياتهم إىل فرتة ما بعد السجن،
قد تحيل يف غري الوضع الراهن إىل عزلهم عن
السياسة ،فإنها اآلن صارت تكثف من إدماجهم
يف السياسة ،ألن التوقف عند املايض صار
سياسيا ً أكثر من االستمرار إىل الحارض ،الخاضع
لإلشكاليات املعروفة من التذمر واالنشغال
بالحياة اليومية «الطبيعية» ،إلخ.
يمكن القول ،إن أدوات االستعمار ،كما يحدث
يف العادة ،انقلبت عليه .وهو عىل ما يبدو سيناريو
تقليدي ،ال يستطيع االستعمار تجاوزه .االستعمار
ال يمكن أن يقوم إال عىل العنف ،والعنف هو الذي
ينتج مقاومته بل ويفرضها فرضاً .إنها ثنائية
تحيل إىل الوضعية التي يتالزم فيها االستعمار
مع مقاومته .وتستبعد االفرتاض القائم عىل انتهاء
الرصاع ،واالندماج والتواطؤ ،إلخ .إذن ،وبقدر
ما يكون العنف بنيويا ً يف حالة االستعمار ،تكون
املقاومة بنيوية وأصيلة يف حياة املستعمر .وهو
منطق ال ينفك االستعمار يتجاهله .وهو حتى إن
أدركه ،فلن يستطيع االستغناء عنه .ألن االستغناء
عنه – أي عن العنف – يعني تفكيكه.
لكن ،ويف منتهى القول ،تظل قضية األرسى،
وحتى اللحظة قضية عالقة ومستعصية عىل
االنفراجات التي حدثت يف سياق العقدين املاضيني
يف الحقل السيايس ،إذ لم تحمل أكثر االنفراجات
السياسية تفاؤال ً والتي تلت توقيع «أوسلو» ما
يتجاوز اإلفراج عن مجموعة من األرسى هنا أو
هناك ،يف حني ظل لبّ القضية األساسية مرتبطا ً
بما يطلق عليها مفاوضات الوضع النهائي إىل
جانب كل من الحدود واملستعمرات واملياه والقدس
وغريها .بدورها ال تزال إرسائيل تماطل عىل
صعيد هذه القضية ضمن مجموعة من اآلليات،
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منها املراوغة يف اإلبقاء عىل عدد ثابت من األرسى
يف السجون من أجل الضغط السيايس واألمني عىل
الفلسطينيني ،وثانيها استخدام سياسة األحكام
العالية يف رسالة تحمل يف مضمونها استدامة
االحتالل ،وبالتايل استدامة قضية األرسى إىل
جانب األرض املخطوفة غصباً.

هوامش
 -1د.عبد العزيز غوردو ،فينومينولوجيا املكان :ما لم يرد
عند باشالر2011 ،
 -2تجربة التعلم الذاتي ،الحركة األسرية الفلسطينية ،خليل
عاشور2005 ،
 -3رأفت خليل حمدونة ،دراسة ،الحركة الوطنية الفلسطينية
األسرية (التاريخ والنشأة ومراحل التطور ) 2016
 -4انظر :وزارة شؤون األرسى واملحررين ،املوقع الرسمي.
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الندوة

فلسطين ..قصة االشتباك الطويل مع وقائع النكسة

أدار الندوة:
د .عاطف أبو سيف

خصصت سياسات ندوتها هذا العدد ملناقشة
الوضع الفلسطيني بعد خمسني عاما ً عىل النكسة.
قراءة الواقع الفلسطيني الراهن تكشف الكثري عن
مسرية السنوات الخمسني املاضية ،وعليه يصعب
تبص املستقبل دون فهم الحارض وقراءة املايض.
ّ
تحاول سياسات يف ندوتها هذه تفكيك الواقع
ومحاولة ربط ما آلت إليه األمور ضمن النسق
العام لتطور األحداث والسياسة الفلسطينية
خالل السنوات املاضية.
يمس جزء من هذا النقاش النضال الوطني
الفلسطيني داخل األرض املحتلة خالل السنوات
الخمسني املاضية ،وبالطبع من قبلها ،وكيف
يمكن ربط كل ذلك بالتمظهر السيايس الفلسطيني
الراهن؟
تجلس حول طاولة سياسات مجموعة من
الباحثني والنشطاء امليدانيني يف محاولة من واقع

تجربتها وقراءتها األكاديمية أيضا ً أن تقدم خالل
ً
ً
غنية
قراءة
حوار مع رئيس تحرير سياسات
ً
وتفصيلية للواقع الفلسطيني وتداعيات املايض
عليه ،وصريورة الفعل الفلسطيني خالل السنوات
املاضية خاصة بعد مرور خمسني عاما ً عىل
احتالل إرسائيل للضفة الغربية وقطاع غزة.

يجلس حول طاولة سياسات كل من:
بسام درويش :كاتب وباحث وعضو األمانة
العامة لنقابة الصحافيني.
الدكتور نبيل الكرتي :باحث وأسري محرر وأحد
قادة حركة الشبيبة الطالبية يف قطاع غزة.
الدكتور كمال أبو شاويش :كاتب يف الشأن
الفلسطيني وأحد نشطاء االنتفاضة األوىل.
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سياسات :عنوان هذه الجلسة الحوارية هو
«خمسون عاما ً عىل احتالل غزة والضفة» ،وشعار
هذا العدد هو «االحتالل لن يمر» ،بمعنى أنه لن
يمر دون مقاومة أو مجابهة أو تصادم وما شابه،
هنا نريد الحديث عن هذا الجانب يف هذه الجلسة
الحوارية .كيف تبدو الحالة الفلسطينية بعد
خمسني عاما ً عىل االحتالل؟
بسام درويش :الحالة الفلسطينية حاليا ً يف أسوأ
لحظاتها ،وهنا ال أريد الحديث عن املرشوع املضاد
الذي يعمل تاريخيا ً ضد الوضع الفلسطيني ،وإنما
أريد الحديث عن وضعنا الذاتي كفلسطينيني،
فال يزال لدينا االنقسام الذي لألسف تجذر وبدأ
يعيد إنتاج ذاته بطريقة بشعة ،وتداعياته ما زالت
تتسع ،حتى أنها عمّت تفاصيل الحياة اليومية
كلها ،هذه التداعيات جعلت الهم الوطني يرتاجع
أمام األمن الوظيفي ،وهدف االنقسام الحقيقي
هو رضب املرشوع الوطني الفلسطيني والتأثري
عىل الهوية الوطنية الفلسطينية ،طبعا ً إذا وضعنا
هذه املسألة إىل جانب ما يتعرض له الشتات
الفلسطيني جراء العواصف العربية ،خاصة
التجمعات الفلسطينية الكربى وتحديدا ً يف سورية
حيث لعب الفلسطينيون تاريخيا ً دورا ً محوريا ً
يف تغذية الهوية الفلسطينية وضخ املرشوع
الوطني الفلسطيني برشيا ً ومادياً ،حاليا ً هذا
التجمع أصبح قاب قوسني أو أدنى من االقتالع
والرمي يف املنايف والشتات .ثانيا ً لنتطرق إىل
موضوع املؤسسات الفلسطينية ،وتحديدا ً املمثل
الرشعي والوحيد للشعب الفلسطيني أال وهو
منظمة التحرير الفلسطينية ،وقد قلنا إن منظمة
التحرير الفلسطينية هي اإلنجاز األهم الذي
تحقق عرب مسرية النضال ،وكل اإلنجازات األخرى
العدد (٢٠١٧ )40

تمثل املنظمة حجر الزاوية فيها ،ألنك لو نزعت
املنظمة سينهار كل يشء بما فيه السلطة الوطنية
الفلسطينية ،وهذه املنظمة لألسف مؤسساتها
معطلة تحت ذريعة استكمال الحوار ،مصادرة
الحياة اليومية ملؤسساتنا بذريعة استكمال
الحوار.
األخوة يف حركة حماس لألسف حاولوا أن
يجعلوا منها إدارة لالنقسام وليس خطوة لطي
االنقسام .هذا الواقع يجب أن يدفع بنا إىل التفكري
بصوت عال حول كيفية إيقاف حالة الضغط
ومرشوع الذبح الذي نتعرض له ،ال يخفى عىل
أحد أن هناك مشاريع شيطانية كربى تهدف إىل
طمس الهوية الفلسطينية واستبدالها بهويات
فرعية أخرى ،هذه املشاريع تستدعي أن نفكر
يف كيفية العودة لتعزيز هوية املرشوع الوطني
وتعزيز مؤسساتنا التي خضنا نضاالت رشسة من
أجل تثبيتها ،ويف مقدمتها كياننا املعنوي الضامن
والشامل منظمة التحرير الفلسطينية ،ومادامت
هذه القضايا مؤجلة فإنني أعتقد أننا سنظل نعيد
االرتباك ألنفسنا.
سياسات :بعد خمسني عاما ً عىل االحتالل ،القضية
الوطنية يف خطر ،يف ظل االنقسام وعدم تجسيد
الكيانية الفلسطينية بشكل كامل لتحقيق الدولة،
إىل أين أفضت النضاالت الفلسطينية اآلن؟
نبيل الكرتي :أعتقد أن النضال الفلسطيني اآلن
أصبح يف حالة مرتبكة نتيجة الواقع الفلسطيني،
ولدينا تجربتان ،هما تجربة منظمة التحرير
الفلسطينية التي كانت تحافظ دائما ً عىل كينونة
التمثيل الفلسطيني والهوية الفلسطينية ،ولم
يحدث تفسري للحاالت التي تحدث بشكلها الواضح
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إال يف هذه الفرتة ،وهي فرتة صعود التيارات
اإلسالمية ،التي بدأت تذهب باتجاه تقويض
التمثيل الفلسطيني من خالل إبطال منظمة
التحرير الفلسطينية وجعل الواقع الفلسطيني
مكانياً ،بحيث إن التمثيل لم يعد تمثيالً
متكامالً بخاصة بني الداخل والخارج ،االنقسام
ً
حالة من الصعوبة بمكان
الفلسطيني أوجد
فيها الوصول إىل وفاق وطني يحمي مرشوعنا
كدولة فلسطينية ،بحيث إننا نرى بشكل واضح
أن حالة االنفصال املوجودة بني الضفة والقطاع
أوجدت حالة إرباك وعدم وضوح يف الرؤية فيما
يخص موضوع الدولة الفلسطينية ،يف ظل السعي
الهادف لتقويض املنظمة وإيجاد البديل خاصة
يف ظل املتغريات التي تحدث يف املنطقة العربية،
وتشجيع التيارات اإلسالمية حتى تكون بديالً
عن حالة التمثيل التي تشكلها منظمة التحرير
الفلسطينية ،بحيث أصبح هناك ضعف ،وظهرت
عمليات اقتناص الفرص حتى من الدول اإلقليمية
يف عملية التمثيل وإضعاف التمثيل الفلسطيني
كما هي موزعة يف الواقع العربي بعد سيطرة
اإلسالميني عىل بعض الدول اإلقليمية ،إال أن
املتغري الذي حدث والذي قد يعيدها إىل التمثيلية
يف إطار منظمة التحرير الفلسطينية هو التغيري
الذي حدث يف جمهورية مرص العربية تحديداً،
وهذا بحاجة إىل رؤية شاملة والوصول إىل اتفاق.
أنا أعتقد أن الحوارات القائمة ال تزال ضعيفة
أمام حالة التكامل الوحدوي للشعب الفلسطيني،
ألن املوجود هو رفض أي يشء بديل عنه ،هم
ال يريدون الرشاكة يف إطار منظمة التحرير
الفلسطينية وهي اإلطار الديمقراطي ،ويف هذا
نقيصة لواقعنا الفلسطيني ،حيث إن هذه

الجماعة تبحث عن التمثيل ملرة واحدة ،وتالحظون
رشوطهم يف إطار وحدوي يف منظمة التحرير
يشرتط أن يكون تمثيلهم بحجم الواقع الذي
انتخب يف السابق ،ولم يعد هناك إمكانية للوصول
إىل اتفاق شامل يحمي هذا املرشوع يف إطار قيادي
موحد ،وشجع عىل ذلك بالطبع حالة الضعف يف
مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية .أعتقد أنه
قبل الدخول يف وحدة الحالة الفلسطينية يجب
أن تكون هناك إعادة مأسسة ملنظمة التحرير
الفلسطينية يف إطار فصائل منظمة التحرير ،ألن
هناك مرشوعا ً وطنياً ،وهذا املرشوع الوطني ال
يقبل أن يكون مرشوعا ً مرتبطا ً باإلقليم كما هو
الحال لدى التيارات اإلسالمية التي تبحث عن
أن يكون التمثيل يف اإلطار اإلقليمي عىل حساب
القضية الفلسطينية ،وبالتايل ليست هناك أزمة
لدى التيارات اإلسالمية أن يكون التمثيل إسالميا ً
بقدر ما يكون التمثيل يف إطار منظمة التحرير
الفلسطينية.
نحن بحاجة إىل البحث عن آلية التمثيل
الشامل الذي يحمي املنظمة لفرتة طويلة قبل
عملية االنقضاض عىل قيادة املنظمة ،ألنه لو
كان هناك انقضاض عىل املنظمة فسيكون هناك
إنهاء للمرشوع الوطني الفلسطيني وقبول لحالة
التحالفات والتي تراهن حتى اللحظة عىل متغريات
جديدة خاصة يف دول الجوار .املشاريع املطروحة
حاليا ً يف إطار منظمة التحرير ويف إطار السلطة
الوطنية الفلسطينية واالبتعاد عن املشاريع التي
كانت تطرح سابقا ً من كونفدرالية مع األردن
وبدأ الحديث عن زج مرشوعنا الوطني يف قطاع
غزة يف زوايا إقليمية وحالة استقالل خاصة به،
خاصة أن أغلبية الضفة الغربية أصبحت تحت
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السيطرة اإلرسائيلية ،وعدم التواصل يلغي مسألة
الدولة الفلسطينية ووحدتها ،وهذه هي املعضلة
الكبرية التي من املمكن أن نواجهها ،والتي أحدثت
إرباكا ً لدى الطرف اآلخر أثناء الحوار يف مسألة
الطموح يف أن يكونوا بديالً إلطار منظمة التحرير
الفلسطينية .لكن لنالحظ أنه اآلن يف حالة ضعف،
وحالة الضعف سببها أن هناك متغريا ً جديدا ً
يف املوقف اإلقليمي الرافض للحالة اإلسالمية يف
املنطقة خاصة يف مرص.
بسام درويش :أتفق مع نبيل فيما ذهب إليه،
لكن املطروح ليس بديالً عن منظمة التحرير،
املطروح هو رضب التمثيل الفلسطيني املستقل،
فيما لو تم نزع التمثيل عن منظمة التحرير
الفلسطينية لن يتم االعرتاف بأي إطار آخر ممثالً
عن فلسطني .وهنا التاريخ سيعيد نفسه ،ولكن
بشكل مأساوي وكارثي ،نذكر يف الثالثينيات
بعدما حظر االنتداب الربيطاني اللجنة العربية
العليا بقيادة الحاج أمني الحسيني وهجّ ر قيادتها،
حاول الحاج أمني الحسيني مطلع األربعينيات
إعادة إحياء اللجنة العربية العليا ،وكلف جمال
الحسيني بذلك ،يف هذه اللحظة خرج بعض
املعارضني وشكلوا الجبهة العربية .كانت النتيجة
أن امللف أُلقي يف حضن جامعة الدول العربية،
فشكلت ما تسمى الهيئة العربية العليا والتي
فقدت السيطرة عىل القرار الوطني املستقل.
هدف املرشوع املضاد يتلخص يف أمر أسايس ،وهو
رضب الهوية الفلسطينية وتمثيل فرعي ،وتأتي
خطورة هذا األمر يف أنه يأتي يف وقت تمزقت فيه
دول قائمة وتقسمت إىل كيانات مستقلة ،فما
بالكم بالقضية الفلسطينية!! وأصبح لدينا بعض
التسميات والتي نتلفظ بها أحيانا ً بشكل عفوي
العدد (٢٠١٧ )40

كقولنا الشعب الغزي واملعركة عىل غزة ومؤتمر
إسطنبول.
سياسات :ومؤتمر أمريكا الشمالية.
بسام درويش :بدأنا نتعامل مع التجمعات
الفلسطينية ،وهذا أخطر ما يف هذه املرحلة،
تراجعت هويتنا وليس مرشوعنا فقط لصالح
هويات فرعية تقوم بإعادة إنتاج ما سبق ،وهناك
من يحاول أن يغذي ويتحدث بحماسة عن
مشاريع فرعية.
نبيل الكرتي :هذا يعود بنا إىل الدعوة الجتماع
املجلس الوطني الفلسطيني .إذا الحظتم أنه عندما
دعا الرئيس الجتماع املجلس الوطني الفلسطيني،
كان الحديث يدور عن عقد املجلس الوطني
الفلسطيني أين؟ أنا كنت أخىش أن يتم عقد املجلس
الوطني الفلسطيني خارج الوطن لسبب واحد،
أنه قد يذهب بنا عقد املجلس الوطني الفلسطيني
خارج الوطن إىل تحالفات وتدخل جامعة الدول
العربية كما تدخلت يف زمن الالءات الثالثة ،يف عهد
أحمد الشقريي عندما أصدر الالءات الثالثة كان
رفض جامعة الدول العربية لوجوده فاقتطف
اللحظة وقدم استقالته وسلم القيادة لفصائل
العمل املسلح ،وبالتحديد لـ«فتح» حتى يحمي
املرشوع من االنقراض ،الخشية أنه إذا دعي إىل
اجتماع املجلس الوطني الفلسطيني بالتحالفات
املوجودة وبمصالح الكثري من أعضاء املجلس
الوطني الفلسطيني الحايل أن تذهب لرسقة قيادة
املجلس الوطني الفلسطيني لجهات وتحالفات
أخرى ،وأنا ال أستبعد يف هذه الحالة تلك
التحالفات .وهناك الكثري ممن تحدثوا عن حسبة
املجلس الوطني الفلسطيني من أن «حماس» لها
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نسبة كبرية وكذلك املستقلون ،وتذهب التجاذبات
واألصوات إىل اتجاه آخر وتحالفات أخرى تفقد
منظمة التحرير الفلسطينية كينونتها الوطنية
الشاملة ،وهذا موجود وال يزال العمل عليه،
وهناك من يراهنون عىل هذا الحدث ،ولذلك كانت
«حماس» ترص دائما ً عىل أن يكون التمثيل بحجم
«الترشيعي» وأن يحسم التمثيل يف املناطق التي لم
تجر فيها االنتخابات أيضا ً بحسبة «الترشيعي»،
وبالتايل تخرج قيادة بديلة ليست لها عالقة بإطار
منظمة التحرير.
سياسات :عىل ما يبدو أن املرشوع الوطني
الفلسطيني يف مأزق وأزمة بعد نصف قرن من
النضال التحرري؟
كمال أبو شاويش :دعني أعطي صورة
بانورامية ،بعيدا ً عن التفاصيل للمشهد بعد
خمسني عاما ً عىل نكسة حزيران  ،1967وبعد 69
عاما ً عىل نكبة العام  ،48املشهد يمكن تلخيصه
بجملة واحدة ،وهي محاولة إعادة تدويل الرصاع
العربي اإلرسائييل أو الفلسطيني اإلرسائييل أو
القضية الفلسطينية ،محاولة إعادة انتشار عىل
املستوي الدويل يف ظل واقع عربي مأزوم جدا ً
ويف حالة من التفتت ،حالة من التيه السيايس
تعيشها الحركة الوطنية الفلسطينية ،هذا كان
اختصارا ً للمشهد ولكن بتفصيل أكثر نجحت
الحركة الوطنية يف فرتة مد وجزر وهبوط وصعود
منذ العام  67ويف آخر سبع سنوات وإىل اليوم
يف إعادة طرح القضية الفلسطينية وتدويلها
يف أروقة األمم املتحدة ،وقد اجتذبت الكثري من
األنصار واملنارصين الحقيقيني وتجاوز هذا
الدعم املعنوي إىل الدعم السيايس ،وأصبح هناك

اعرتاف بدولة فلسطني يف كثري من الربملانات
األوروبية ودول العالم ،وأصبح لدينا أصدقاء يف
املحافل الدولية ،وانتزعت قيادة منظمة التحرير
الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية اعرتافا ً
بمنظمات فرعية ،وهذا بمجمله يأتي يف سياق
الرصاع القانوني السيايس الدبلومايس الهادف
إىل حرش إرسائيل يف الزاوية وكسب املزيد من
األصدقاء ،ال شك يف أن القيادة الفلسطينية أفلحت
كثريا ً يف هذا املوضوع ونجحت يف استقطاب املزيد
من األصدقاء ،عىل الصعيد الشعبوي وعىل سبيل
املثال أصبح ( )BDSخصما ً عنيدا ً لالحتالل
اإلرسائييل ،وبالتايل أصبحت إرسائيل اليوم تعاني،
عىل الصعيد الدويل أرى أن هناك ثمة مؤرشات
لنجاحات يقاس عليها ،عىل مستوى النظام
العربي الرسمي أو عىل مستوى اإلقليم ،نحن من
الواضح أننا نعيش يف حالة من التشتت والفوىض
وتفتت الدولة القطرية أو القومية ،ومشهد العراق
ليس ببعيد ،والسودان تم تقسيمه ،سواء أكان
هناك مؤامرات كونية أم عوامل وميكانيزمات
ذاتية داخل املجتمعات العربية تؤدي إىل هذا
االنقسام ،الحاصل أن هناك بعد  100عام عىل
اتفاقية «سايكس بيكو» خارطة جديدة للعالم
العربي ترسم معاملها وتنضج رويدا ً رويداً ،إذا
كانت تقسيمات «سايكس بيكو» عىل أساس
هويات وطنية للشعوب واملجتمعات العربية فإن
التقسيمات بعد  100عام أضحت عىل أساس
هويات طائفية ،وتجد حديثا ً يف سورية عىل سبيل
املثال عن «سورية املفيدة» والتي تمثل  %25من
مساحة سورية التاريخية ،ويتم الحديث عن دولة
لألكراد والسنة والشيعة والعلويني ،وهكذا األمر يف
العراق ولبنان ليس ببعيد ،واضح أن هناك توجها ً
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للبننة العالم العربي .املشهد اإلقليمي سيئ ومرتد
للغاية وأدى بالتايل إىل تراجع القضية الفلسطينية
من جدول أعمال الشعوب واألنظمة والدول
العربية وبالتايل لم تعد القضية الفلسطينية
تحظى بأولوية لدى الدول العربية وتراجعت
أمام االنهماك يف الظروف واألحداث الداخلية
داخل كل نظام وكل مجتمع عربي ،عىل املستوى
الداخيل ،وهذه هي ورطتنا الكربى ،الحركة
تف بوعود الحرية
الوطنية املأزومة التي لم ِ
والعودة والقضايا الكربى ،وجدت نفسها يف أكثر
لحظاتها أزمة بعد االنقسام يف حزيران ،2007
حيث إنه لم يتم فقط تقسيم الوطن عىل أساس
سيايس وحزبي ،فقد أصبح هناك نسيج اجتماعي
مفكك ،وهذا األصعب يف املوضوع ،وعملية ردم
الهوة تصعب يوما ً بعد يوم ،وكلما توغلنا وأبعدنا
عن لحظة االنقسام أصبح ثمن املصالحة باهظا ً
للغاية وربما مستحيالً يف لحظة من اللحظات.
تقدير موقف للحظة التاريخية التي نعيشها:
الحركة الوطنية تعيش في مأزق.

سياسات :ماذا بالنسبة ألزمة املرشوع الوطني؟
كمال أبو شاويش :بالنسبة ألزمة املرشوع
الوطني ،باختصار جدا ً هذه املرحلة ليست مرحلة
حل وال أرى يف األفق أن هناك ثمة حالً .وبالتايل
أفضل ما يمكن أن تقوم به الحركة الوطنية هو
أن تحافظ عىل ما بني أيديها من مقدرات تحافظ
عىل الكيانية الفلسطينية يف فرتة انهيار كيانات
ودول عظمى وإقليمية ،هذا كل ما هو مطلوب
من الحركة الوطنية الفلسطينية «حتى يقيض
اهلل أمرا ً كان مفعوالً» ليتسلم ربما الجيل القادم
الراية ليأتي جيل آخر يستكمل الرصاع .توقيع
العدد (٢٠١٧ )40

صفقة القرن صفقة تاريخية إلنهاء الرصاع
يف هذه املرحلة طبعا ً سيكون كارثة عظيمة ألن
هذا اليمني املتطرف لن يقبل ولن يعطينا شيئاً،
واليسار اإلرسائييل يف انهيار ،حتى الوسط كذلك،
وبالتايل هذه مرحلة املحافظة عىل الذات أكثر منها
إنجاز يشء للتاريخ.
سياسات :إحدى أهم األزمات يف الحركة
الوطنية الفلسطينية هي عملية االنتقال إىل
الداخل ،وما ترتب عليها من خيبات كربى أصابت
الشتات الفلسطيني ،ويف الوقت نفسه تجربة
الحكم والرصاع عليه .إحدى أهم املعضالت التي
يمكن قراءتها أن الحركة الوطنية بدأت يف الداخل
قبل  48ونضجت بعد النكبة يف الخارج وتجمعات
الشتات دون نسيان الدور النضايل والفدائي
لقطاع غزة والضفة الغربية سواء كان منظما أو
مرتجالً ،وبعد ذلك انتقلت إىل الداخل ،معضلة
االنتقال إىل الداخل هل كانت عقب «أخيل» يف
الحركة الوطنية.
بسام درويش :هي كانت عقب «أخيل» ألنها
كانت مرحلة جديدة بكل ما تعنيه الكلمة من
معنى ،ولكن تم التعاطي معها من القائمني عىل
الحركة الوطنية الفلسطينية بأطيافها وأدواتها
القديمة .ماذا نعني بالعودة مثالً؟ ألول مرة يف
تاريخ الرصاع الفلسطيني اإلرسائييل الصهيوني،
بعد العام  1937تعود القيادة إىل أرض فلسطني،
حتى بعد حرب  48لم تكن القيادة موجودة يف
ذلك الوقت ،برصف النظر عن تفاصيل «أوسلو»،
هذا يمكن أن نبني عليه .الخطأ الذي تم كان
مركباً ،قيادة منظمة التحرير التي بدأت تتعامل
مع العودة «عودة أوسلو» وكأنها حققت أهدافها،
وبالتايل تم إىل حد ما إلحاق املنظمة بالسلطة،
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والخطأ اآلخر هو «املعارضة» ،موضوعيا ً مع
العودة إىل الداخل وتشكيل حكومة سيكون
هناك بالتايل معارضة كان ممكن لنا أن ننحت
خيار كيف أن نختلف عىل أرضية التحالف،
هنا أصبحنا أمام معادلة معقدة بعض اليشء،
وهي أننا نريد أن نخوض نضاالتنا االجتماعية
والديمقراطية لتحقيق رؤيتنا من املحافظة عىل
الهوية الوطنية بينما الرصاع مع الصهيونية
يتطلب أقىص درجات الوعي والرصاخ الداخيل،
يتطلب أن نرصخ إىل الطبقات التي نحن منحازون
إليها .ال املعارضة نجحت يف صياغة هذه املعادلة
وال قيادة املنظمة أو قيادة السلطة أو األخوة يف
حركة فتح نجحوا يف صياغة هذه املعادلة .الوقت
لم يكن قاتالً بل كانت هناك محاوالت الخرتاق
هذا الوضع ،لكن لألسف لم ننجح .ثانيا ً كانت
هناك مشاريع قد بدأت تتبلور خارج اإلطار
الوطني وتعرف نفسها باإلسالمي ،هذه املشاريع
مفهومها يختلف عن مفهوم الوطنية بشكل عام،
هناك جانب من املقاومة لم يكن الهدف منه إيذاء
االحتالل بقدر ما كان الهدف منه تسجيل نقاط
داخلية ،بالتايل بدأنا نلجأ إىل أساليب ووسائل
كاملقاومة ،نحن لسنا ضد أي وسيلة من وسائل
املقاومة لكن هذه الوسيلة يجب أن تؤدي غرضني،
وهما أن تؤذي االحتالل وأن تعزز صمودها عىل
األرض ،أي وسيلة تيسء لهذين الهدفني ممكن أن
ننحيها جانبا ً ونستخدم الوسيلة األخرى .املشكلة
ليست يف العودة بل يف األداء الذي حصل ،وبفهمنا
للعودة ،كيف حدثت وكيف نبني عليها ،كان األوىل
أن نصيغ طريقة تعاملنا عن طريق املنطق القائل
إننا دخلنا يف مرحلة عليها ما عليها ولها ما لها،
كان يمكن أن نراكم اإلنجازات ونبني عليها وأن

نخفف الحفر ،نحن عمليا ً لم نستطع أن نقود هذه
املرحلة بهذا االتجاه.
سياسات :مما ال شك فيه أن عملية االنتقال إىل
الداخل كانت عملية هيمنة لقيادة الداخل عىل بنى
املؤسسة وهياكلها عىل حساب الخدمات املقدمة
للخارج ،بجانب األزمة املركبة داخل الحركة
الوطنية ،وهي أن الشعب الفلسطيني يف الخارج
لم يعد يرى يف السلطة الوطنية الفلسطينية
تحقيقا ً لحلمه.
نبيل الكرتي :األزمة الحقيقية ،أن عودة السلطة
الوطنية الفلسطينية إىل قطاع غزة والضفة الغربية
ضمن اتفاق «أوسلو» نظر إليها الكثريون بسلبية،
ولكن هناك إيجابيات كثرية جداً ،وبالتحديد
عامل اإلبقاء عىل خط املقاومة .الحقيقة الراسخة
أن اتفاق «أوسلو» هو الذي ّ
مكن فصائل العمل
الوطني من أن تستعيد قوتها يف إطار املقاومة،
لكن الخطورة كمنت يف الدمج بني خطني ،عندما
أعلنت إرسائيل إعادة انتشارها يف القطاع ،كانت
هذه البداية إلفشال مرشوع الدولة الفلسطينية
يف الضفة والقطاع ،برصف النظر عن تعزيز قوة
الطرف اآلخر وإضعاف قوة السلطة الوطنية
الفلسطينية برضب قوتها ومقراتها بالكامل ،وهذا
أدى إىل تشجيع الفصائل اإلسالمية عىل السيطرة
عىل قطاع غزة عىل سبيل املثال ،يف املقابل أخىش
ما أخشاه أن تكون هناك إعادة انتشار أخرى
يف الضفة الغربية الهدف منها إضعاف السلطة
وتمرير مرشوع آخر يف قطاع غزة ،وخاصة أن
املستوطنات اإلرسائيلية تلتهم يف كل فرتة جزءا ً
كبريا ً من الضفة الغربية ويكون هناك عامل
قيام الدولة الفلسطينية غري موجود ،وإذا الحظنا
ترصيحات بعض اإلسالميني قد تعاد الكرة مرة
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أخرى يف الضفة الغربية إذا رغبت إرسائيل يف أن
تنقل الرصاع إىل الضفة الغربية ،وبالتايل تضعف
قوة اإلطار الوطني الشامل وبالتايل املرشوع
الوطني وإبعاد األمل يف قيام دولة فلسطينية،
وبخاصة قبول الطرف اآلخر أن يكون بديالً
عنك يف املفاوضات ،حيث سيكون أكثر جدية يف
الحفاظ عىل أمن دولة إرسائيل ،ولكن هذا مرتبط
أيضا ً بالوضع اإلقليمي ،ال يوجد لدى اإلسالميني
فكرة أن يكون قطاع غزة موسعا ً عىل سبيل املثال
لقيام دولة فلسطينية داخل قطاع غزة ،وبالتايل
ال توجد لديهم مشكلة يف التحالفات .لو عدنا إىل
الخلف تاريخيا ً وبعد صعود منظمة التحرير
الفلسطينية يف السبعينيات منذ دخول مرشوع
«روجرز» والرفض الفلسطيني والعربي له ومن
ثم أيضا ً مرشوع اململكة املتحدة الذي كان يهدف
إىل إعادة سيطرة اململكة األردنية الهاشمية مرة
أخرى عىل الضفة الغربية .نحن أمام مفرتق طرق
يف الداخل والخارج ،يف اإلطار الوطني يف الخارج
هناك محاوالت إليجاد جبهات تمثيلية بديلة
ملنظمة التحرير الفلسطينية ومن ضمنها مؤتمر
إسطنبول ومؤتمرات يف أمريكا الالتينية ،وبالتايل
نحن أمام معركة حقيقية إلفقادنا تمثيلنا يف
اإلطار الوطني الرشعي ويف إطار منظمة التحرير
الفلسطينية ،وأن تفقد الهوية الفلسطينية هيبتها
وكينونتها املوجودة .الترصيحات األخرية لدولة
قطر قد يأخذها البعض عىل أنها جاءت عفوية.
سياسات :االنتقال إىل الداخل ،قوى اإلسالم
السيايس السيما أن اإلسالميني لم ينخرطوا يف
العمل النضايل التحرري يف األرض املحتلة وال يف
الخارج إال يف فرتة االنتفاضة األوىل ،وهذه كانت
العدد (٢٠١٧ )40

انطالقة حركة حماس ،وحركة الجهاد كانت
قبلها بعام ،عىل الرغم من أن الجهاد اإلسالمي
ليس لديها برنامج سيايس للرصاع عىل السلطة.
قوة التيار اإلسالمي كانت مع وجود السلطة ،قد
يفهم هذا يف إطار أن السلطة تستدعي املعارضة،
كانت منظمة التحرير يف الخارج تستدعي وجود
معارضة لها ولكنها لم توجد .اإلسالم السيايس
أصبح قويا ً مع االنتقال للداخل ،ولم يظهر كقوة
تحرر وبندقية إال مع انطالقة االنتفاضة األوىل
التي كانت تعني مركزة الرصاع يف الداخل ،كيف
ترى ذلك؟
كمال أبو شاويش :بخصوص فكرة ملاذا نهض
اإلسالمويني واملرشوع اإلسالمي و«حماس» رأس
حربته؟ طبعا ً انتقال السلطة بالتأكيد استجلب
وخلق فكرة من يعارض السلطة ،لم يستطع
اليسار الفلسطيني بأطيافه املتعددة أن يقدم
بدائل حقيقية ،وبدا أن اإلسالمويني بشكل أو
بآخر قد خطفوا من اليسار أفكاره التقليدية يف
محاكاة الفقراء واملساكني والبسطاء والقضايا
االجتماعية ،لننتبه إىل أن «حماس» -و«اإلخوان»
بشكل عام عىل خالف الحركات اإلسالمية األخرى-
لها ثالث أذرع ،الذراع األوىل ذراع سياسية ،الذراع
الثانية ذراع دعوية باعتبارها حركة دعوية
منترشة يف املساجد ،والذراع الثالثة وهي الخطرية
ذراع اجتماعية واقتصادية ،ألم تر أن هناك يف كل
شارع مركزا ً صحيا ً أو تعليميا ً أو رياض أطفال،...
هي تهتم جدا ً بالجانب االجتماعي ،ووجودها عىل
املستوى السيايس حارض ،وجود السلطة بالتأكيد
أتاح هامشا ً من الحريات مع غياب االحتالل،
سمح هذا للعمل االجتماعي بالتدفق بشكل أكرب،
صحيح أن اإلخوان املسلمني واملجمع اإلسالمي
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كانا موجودين من نهاية سبعينيات ومطلع
ثمانينيات القرن املايض ،لكن لم يكن متاحا ً لهما
الفرص التي أتيحت بعد العام  ،1994ألنه أصبح
هناك قانون الجمعيات الذي ينظم ممارسة العمل
االجتماعي واإلغاثي ...عىل املستوى الدعوي كان
عدد املساجد محدودا ً أصالً ما قبل السلطة ويف
االنتفاضة وكان دور املساجد وقتها التحريض
عىل االحتالل لكن ما بعد ذلك أصبحت املساجد
منابر للحديث عن أخطاء السلطة ومشكالتها
وتوجيه النقد الالذع للسلطة وقياداتها ،وأصبح
كل خطأ وخطيئة يستهلكان خطبة جمعة أو
درسا ً بعد صالة العشاء عىل سبيل املثال .وجود
السلطة خدم الحركة اإلسالمية بشكل قوي جدا ً
ألنها تقتات عىل هذه األخطاء ،وال شك يف أن
السلطة قدمت يف بداياتها الكثري من القضايا التي
تسجل أن فيها أخطاء وخروقا ً عىل مستويات عدة،
قدمتها هدية ملعارضيها السيما حركة حماس
والحركات اإلسالمية.
بسام درويش :ال يمكن اختصار القضية بهذه
املسألة ،نحن ننتمي إىل العالم العربي ،ظهور
اإلسالم السيايس يف العالم العربي وليس فقط
يف فلسطني يعود إىل عدة أسباب .السبب األول
هو تعثر املرشوع النهضوي العربي وأدواته.
ثانياً ،يف هذا التعثر حتى من جهة طبقية،
تحولت الربجوازية التي قادت هذا املرشوع إىل
برجوازية بريوقراطية همها أن تظل مسيطرة،
عجز اليسار العربي والقوى الديمقراطية العربية
عن نحت البديل ترك املجال للشعبوية .عندما
خرج شعار «اإلسالم هو الحل» دغدغ العواطف
الدينية واستثمر الطاقة التي يعاني منها املواطن
العربي ،هاتان العمليتان مع عجز القوى العربية

الديمقراطية والليربالية عن نحت الخيارات أدت
إىل ظهور اإلسالم السيايس .رصاحة لعب املرشوع
املضاد دورا ً يف تغذية هذا اإلسالم السيايس ،من
مشاريع كارتر التي ركزت عىل تشجيع الحركات
الدينية ،وكلنا نتذكر سياسات السادات كان
يحكم بمبدأ دولة العلم واإليمان وبدأ يغذي هذا
الفكر .ثانياً ،ما نعانيه يف املنطقة العربية حتى
هذه اللحظة هو تعريف كامب ديفيد .ثالثا ً أموال
النفط .رابعا ً التشويه الثقايف والنزعة االستهالكية.
كل ما سبق ساهم يف تغذية اإلسالم السيايس عىل
حساب املشاريع الوطنية العقالنية القادرة عىل
إيذاء املرشوع املضاد.
نبيل الكرتي :انظر إىل تجربة اإلسالم السيايس
يف فلسطني .كان إضعاف الحالة الوطنية من أجل
تشجيع اإلسالمي املوجود ،واالنقالب الذي تم بغزة
كان جزءا ً من معادلة إقليمية انترشت عىل باقي
املنطقة العربية نتيجة الحالة االجتماعية املوجودة
يف املنطقة ،اعتقاد الشعوب أن اإلسالم السيايس
سيكون املنقذ للعالم العربي ،حتى عندما أجريت
االنتخابات كان الفوز الساحق لإلسالميني نتيجة
لرفض الحكم الزمني الطويل لألنظمة العلمانية
والتحررية ،يف املقابل كانت هناك دراسة واقعية
وفهم أن اإلسالميني سيأتون إىل الحكم بطريقة
أو بأخرى.
الطريقة التي انقض فيها اإلسالم السيايس
عىل الواقع الفلسطيني جاء بدعم إقليمي ،عندما
تدعم تركيا وقطر االنفصال عن الحالة الوطنية
الفلسطينية يف قطاع غزة والضفة الغربية ال
يكون هذا بعيدا ً عن املوافقة األمريكية واإلرسائيلية
خاصة إذا تحدثنا عن تركيا التي توجد فيها قاعدة
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أمريكية عالوة عىل العالقات والتدريب املشرتك
مع اإلرسائيليني ،هذا كله إىل جانب حالة الفقر
والتعاطف وضعف استخدام القوى الوطنية
لخطاب املقاومة ،نحن لدينا مرشوع سيايس
خفض صوت املقاومة ،وهناك يف الحالة النفسية
الفلسطينية رغبة يف هذا الخطاب .لألسف فإن
الهدف الرئيس هو إبراز وإيجاد قوى بديلة عن
إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
بسام درويش :هناك نقطة أريد توضيحها،
اإلسالميون لم يفوزوا فوزا ً ساحقاً .يف االنتخابات،
فازوا لسببني ،السبب األول هو انضباطهم الشديد،
حتى باألرقام لم يفوزوا ذلك الفوز .السبب اآلخر
هو خلل قانون االنتخابات ،هم لم يكتسحوا.
سياسات :الرصاع عىل التمثيل بني اإلسالميني
والحركة الوطنية يف األرض املحتلة كان قبل
السلطة ،وهو منذ بداية املجمع اإلسالمي
والتسهيالت التي منحت إلقامة الجامعة اإلسالمية
والرصاع مع املرحوم حيدر عبد الشايف والحركة
الوطنية يف ذلك الوقت .هل كان ذلك رصاعا ً
حقيقيا ً عىل التمثيل أم كان الهدف منه تقويض
ممكنات تحقيق املرشوع الوطني وفق رؤية
الحركة الوطنية؟
كمال أبو شاويش :التاريخ وحده من يجيب
عن الكثري من األسئلة حول الذرة األوىل ،لكن
ببساطة شديدة جدا ً املجمع اإلسالمي وحركة
حماس امتداد طبيعي لإلخوان املسلمني املناقضة
للمرشوع القومي العربي ،وأنا أؤكد أن هذا املرشوع
نما وترعرع يف نهاية السبعينيات نتيجة إخفاق
املشاريع الوطنية كلها يف العالم العربي ،وهناك
عامل مهم آخر وهو الثورة اإلسالمية يف إيران التي
العدد (٢٠١٧ )40

أعطت نموذجا ً أن هناك مرشوعا ً إسالميا ً يمكن له
النجاح ،وقد نجح يف إيران وبدأت فكرة تصدير
الثورة ،أرض الخليج والحرب يف أفغانستان
شجعت بعض الزعماء العرب عىل إرسال املقاتلني
إىل أفغانستان ،فعادوا من أفغانستان ومن دول
الخليج النفطية املحافظة إىل مرص وسورية
ولبنان وفلسطني محملني بأفكار محافظة ،هذا
كله ومع إخفاق املشاريع الوطنية القطرية أو
القومية وتراجعها وانهيارها تقريبا ً صعد اإلسالم
السيايس وهبط التيار الوطني القومي .جاءت
بداية الثمانينيات للنهوض بالحركة الوطنية
الفلسطينية يف األراض املحتلة عام  67مع دخول
حركة فتح يف الجامعات والغرف التجارية
والنقابات ،ولو أردنا تأريخه ال يوجد له تاريخ
معني ،وكان التدفق بداية الثمانينيات وكانت
الجامعات هي املنرب باإلضافة إىل النقابات العمالية
واالتحادات األخرى ،ولكن كان رأس الحربة يف هذا
املوضوع الجامعات .الحركة اإلسالمية باملناسبة
يف قطاع غزة مختلفة نوعا ً ما عن الضفة الغربية،
بدايتها كانت سابقة للضفة الغربية ،ربما لوجود
املجمع اإلسالمي يف قطاع غزة وتلك التسهيالت
من ضابط الركن أو من اإلدارة املدنية لالحتالل
يف ذلك الوقت ،ومن ثم تدشني الجامعة اإلسالمية
وهيمنة اإلسالمويني .باملناسبة فإن أغلب قيادات
الجامعة كانت من التيار الوطني وبالتدريج بدأ
اإلسالمويون يهيمنون عىل الجامعة اإلسالمية،
واشتباكات عام  84وعام  85ورضب املناضلني
والطلبة الوطنيني من «فتح «واليسار كان دليالً
واضحا ً عىل وجود رغبة يف إيجاد بديل رئيس
لهم يف قطاع غزة ،الحال كان مختلفا ً يف الضفة
الغربية ألنه ربما جماعة اإلخوان املسلمني يف
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وعىل الرغم من كل املآيس التي يعيشها أو الفوىض
والفساد الذي رآه عىل يد السلطة لديه إيمان
عميق أو جاذبية ما أن هذه الحركة وعىل الرغم
من الفوىض التي تتسبب بها السلطة هي ضمانتنا
وصمام أماننا وهي خشبة خالصنا األخري ،ومن
املمكن أال يفرس هذا املوضوع عىل الرغم من
األخطاء الكثرية التي وقعت فيها الحركة الوطنية
الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية التي
كانت كفيلة بأن تسبب دمارها ،ولو أجريت
استفتاء اآلن ستجد أن النتائج تصب يف صالح
الحركة الوطنية الفلسطينية.

الضفة الغربية كانت تابعة للحركة األم يف األردن،
ومن املمكن ،أيضاً ،أن طبيعة السجال الوطني يف
الضفة الغربية مختلف وأقل عنفا ً وأكثر تفهماً.
سياسات :كانت تجربة األردن هي االحتواء،
ولكن يف مرص كانت التصادم ،وغزة كان تحت
الحكم املرصي الذي تصادم مع اإلخوان.
كمال أبو شاويش :صحيح ،بينما عقود
الخمسينيات والستينيات والسبعينيات شهدت
تصادما ً عنيفا ً وصل حد اإلعدامات يف مرص،
كانت األردن تعمل عىل احتوائهم .يف قطاع غزة
كانت الحركة اإلسالمية قادمة ومرشوعها األساس
مقارعة منظمة التحرير الفلسطينية وإثبات أنها
قوة ال يستهان بها وحتى لو كان من باب التوهم،
مثالً كانت هناك قيادة موحدة ممثلة لكل فصائل
منظمة التحرير الفلسطينية بينما كانت هناك
قيادة خاصة بحماس ،وحماس رفضت ذلك.
هذا انعكس عىل االنتفاضة واالشتباك اليومي
مع االحتالل ،كنت ترى مثالً اإلرضاب الشهري
يف التاسع منه ،بينما «حماس» كان تعتمد يوما ً
آخر وهو الثامن من الشهر ،باعتباره أنه اليوم
الذي قالت إنه اليوم الذي أصدرت فيه بيانها
األول ،أول صدام حقيقي يف االنتفاضة كان يوم
عقد مؤتمر مدريد  ،1991-10-31كانت هناك
اشتباكات شبه دامية يف كل مناطق قطاع غزة
كأنها كانت التحضري األول لفكرة االنقسام .من
الواضح أن اإلسالمويني كانوا يطرحون ويقدمون
أنفسهم عىل أنهم البديل الحقيقي للتيار الوطني
ورأس حربته منظمة التحرير وعمودها الفقري
حركة فتح ،ولكن األحداث كلها وباستمرار كانت
تخدم الحركة الوطنية ،ألن الشعب الفلسطيني

سياسات :ألم تكن أهم تبعات احتالل حزيران
نقل الحلم الفلسطيني بفلسطني الكبرية إىل غزة
والضفة فقط؟ قبل العام  67لم نكن نسمع
بالحل املرحيل أو بالجزء املتاح أو بالدولة عىل أي
مكان يف فلسطني ،حرب  1967كانت رضبة قدر
حددت معالم الطموح الفلسطيني عىل املستوى
الدويل ،والعالم بدأ يدفع الفلسطينيني للقبول
بغزة والضفة كأنها أراض محتلة وأن إرسائيل ال
تحتل أرايض .48
بسام درويش :هذا حدث بعد العام ،67
فلسطينياً ،ما تبقى من األرض الفلسطينية كان
جزءا ً مع األردن ،وكان هناك جزء آخر وديعة
مع سورية وهو الحمة ،والجزء الثالث مع مرص،
وكان الحس والخيار القومي هو السائد مع مرص
واألردن يف التعامل مع ذلك .وكانت فكرة أننا نريد
التحرير هي السائدة ولم يكن هناك هدف وطني
فلسطيني خاص.
لم يدفعنا العالم لفكرة عام  ،67بل يف العام
 68بدأ يُطرح األمر يف «فتح» وبدأ يف الحلقات
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الضيقة الحديث عن األولويات ،بمعنى أن أولويتي
أن أثبت هويتي .حركة فتح سبقت اآلخرين يف
موضوعني ،أولهما التأكيد عىل الهوية الوطنية
الفلسطينية وبدأت تربز أهدافها ،لذلك كانت أول
حركة تشري لكلمتي الوطن وفلسطني يف اسمها،
ولم يكن هناك إشارة ألي يشء عربي أو إسالمي،
بل ركزت عىل الهوية الفلسطينية .املوضوع اآلخر
وهو الرتكيز عىل منطلقاتها وبعدها وعمقها
الفلسطيني من خالل العمل لفلسطني وتحريرها،
وهذا كان ما قبل عام  67وكان حسا ً غري متبلور
بشكل صحيح ولكن بدأ بالتبلور فعليا ً عام ،68
وبدأ التفكري فلسطينيا ً بإثبات الهوية الفلسطينية
فوق األرض ،يف العام  1968بدأ الحديث عن
دولة فلسطينية ،وكانت هذه برأيي بداية عقلنة
املرشوع الوطني الفلسطيني وتحديد أولوياته.
سياسات :لو لم يكن هناك احتالل لقطاع غزة
والضفة الغربية ،إىل أين كانت ستتجه أنظار
الوطن واملرشوع الوطني الفلسطيني؟
نبيل الكرتي :كان هدف االحتالل الرئيس يف
العام  67اإلبقاء عىل الدولة اإلرسائيلية يف حدود
 48وتمكني إرسائيل كدولة موجودة عىل األرض،
إعادة االحتالل أعطاها املدة الزمنية األطول
لحماية مرشوعها الصهيوني يف السيطرة عىل
األرض الفلسطينية ،لكن إذا أردنا الحديث عن
رضب منظمة التحرير فاألمر بدأ مبكراً .لكن
الحظ متى كان دخول الحركة اإلسالمية عىل خط
منظمة التحرير؛ عندما دخلت مشاريع التسوية
انضمت إىل الفصائل العرشة.
سياسات :السؤال هنا ،لو لم يكن هناك احتالل
إرسائييل للضفة الغربية وقطاع غزة ،إىل أين كان
العدد (٢٠١٧ )40

سيتجه املرشوع الوطني الفلسطيني؟
بسام درويش :قد تستغرب أن مسألة الكيانية
الوطنية الفلسطينية لم تكن مطروحة ،بمعنى
كيانية سياسية ،كان الهدف هو التحرير بدليل أن
منظمة التحرير نفسها عندما أنشئت يف ميثاقها
ال توجد أي فقرة تتحدث عن االستقالل بل فقط
التحرير .ثانياً ،منظمة التحرير حني انطلقت لم
تكن معنية بغزة والضفة ،وهذا كان يف ميثاقها
القومي ،حتى جيش التحرير الفلسطيني الذي
تم إنشاؤه للمنظمة رؤساء أركانه كانت الدول
املضيفة تعينهم ،كان يبدو هذا منسجما ً ألن التيار
األبرز يف ذلك الوقت كان التيار القومي ،النكسة
أحدثت حالة من اإلرباك ،لهذا السبب تعثر من
العام  67أو  68حتى العام  74تبني الربنامج
املرحيل .قام االحتالل بإيقاظنا للنظر يف الهوية
الوطنية الفلسطينية.
سياسات :كان هناك خوف من إقدام إرسائيل عىل
ضم غزة والضفة كيافا وحيفا؟
بسام درويش :ال لم يكن األمر كذلك ،ألننا كنا
نريد التحرير ،وهذا ما جعل مصطفى حافظ
يجند من املخيمات ،وبدأت الجماهري بالتفكري يف
تشكيل الكف األحمر والكف األخرض ،وعرشات
املنظمات التي تتطلع إىل التحرير ،أرادت أن
تحارب ،لكن بعد حرب االستنزاف ماذا تريد
أن تكون؟ جزءا ً مستقالً أم تابعاً ،وهذا لم يكن
مطروحاً ،كان الحديث عن العودة والتحرير ولم
يكن الحديث عن الدولة الفلسطينية ،بدأ الحديث
عن الدولة الفلسطينية بعد حدثني ،الحدث األول
هو انتزاع منظمة التحرير االعرتاف العربي يف
العام  73وتعزز هذا يف العام  .74الحدث الثاني
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هو تعديل امليثاق الوطني الفلسطيني حتى تمت
إزالة الفقرات التي تنتقص من سيادة منظمة
التحرير.
يف جانب آخر ،أثري قبل قليل أن الفرق بني
اإلسالميني يف غزة والضفة هو املسألة الوطنية،
بغزة كانوا ملحقني باإلدارة املرصية ،يف الضفة
الغربية كانوا جزءا ً من النظام ،أريد التذكري هنا أن
اإلخوان املسلمني هي الحركة السياسية الوحيدة
التي لم تدن أحداث أيلول يف العام  ،1970وهي
الحركة السياسية الوحيدة التي كانت تعمل علنا ً
يف األردن يف السبعينيات.
كمال أبو شاويش أول مرة طرحت فيها فكرة
الكيانية كانت يف  1948-10-1حكومة عموم
فلسطني بقيادة أحمد حلمي باشا ،نضجت الفكرة
عندما خرجت الحركة الوطنية للعمل املسلح.
سياسات :هذه كانت في غزة.

كمال أبو شاويش :عندما خرجت قيادة
اللجنة العربية العليا نهاية العام  36لم تعد إىل
األرايض الفلسطينية ،عادت إىل قطاع غزة والتأم
املجلس الوطني يف األول من ترشين األول من
العام  48وأنشئت أول حكومة وسميت حكومة
عموم فلسطني ،وكان رئيسها أحمد حلمي باشا،
واعرتفت بها جميع الدول العربية املستقلة
واألعضاء يف جامعة الدول العربية باستثناء
األردن .ردا ً عىل هذا عقد املجلس الوطني يف اليوم
نفسه اجتماعا ً يف عمان يف سينما البرتاء بطلب
من أبو الهدى رئيس الوزراء األردني آنذاك ،جمع
وجهاء أردنيني وفلسطينيني ،وأوىص املؤتمر بعقد
مؤتمر أريحا يف كانون األول ليدشن فكرتني ،هما
وحدة الضفتني تحت قيادة التاج امللكي للقضاء
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عىل فكرة الكيانية الفلسطينية ممثلة بدولة
ووأدها ،طبعا ً تم الضم ،والربملان األردني أقر
الضمُ ،
وشكل أول برملان مشرتك بني الضفتني
وحكومة مشرتكة ،يف املقابل أصبحت مرص وفق
اتفاقية رودس تدير قطاع غزة.
ماتت حكومة حلمي باشا مع األيام وانتهت
بوفاة الرجل ،بقيت فكرة الكيانية ضبابية
غري متحدث عنها حتى إنشاء منظمة التحرير
الفلسطينية ،وهذه كانت إحدى التجارب املهمة
لفهم تطور الكيانية الفلسطينية .يف موضوع
منظمة التحرير لم تكن إبداعا ً فلسطينيا ً وإنما
كانت رضورة عربية الحتواء أزمة النكبة ،وبحثوا
يف قمة أنشاص وغريها كيف ننشئ للفلسطينيني
كياناً ،وكان عبد النارص طليعيا ً يف هذا املوضوع،
حني قال إن عىل الفلسطينيني أن يتولوا أمورهم
بأنفسهم ،فأنشئت منظمة التحرير الفلسطينية
واشرتط عىل هذا الكيان الوليد أال يكون
انفصالياً .هناك حدثان خطريان وهما ،الحدث
األول هو الثورة يف الجزائر عام  62وانتصارها
بأيد محلية دون أن تحظى بالبعد القومي،
بمعنى عدم تحريرها من الجيوش العربية بل
املقاومة الجزائرية بدعم عربي هي التي حررت
الجزائر ،وهي كانت النموذج الذي ألهم الحركة
الوطنية الفلسطينية .الحدث اآلخر املهم يف مطلع
الستينيات هو فشل الوحدة العربية بني مرص
وسورية يف شباط  ،61وهذا أعطى انطباعا ً بأن
فكرة الوحدة ثم التحرير هي فكرة غري قابلة
للتنفيذ .تعززت بهذين الحدثني فكرة الكيانية
الفلسطينية .أنا أتفق تماما ً أنه لوال احتالل
إرسائيل للضفة الغربية وقطاع غزة لظل لألسف
قطاع غزة يدار من الحكومة املرصية والضفة

الغربية بشكل ما قانوني أو إداري مع األردن.
انتبهوا إىل أن فك االرتباط القانوني واإلداري مع
األردن تم فقط يف العام .88
سياسات :بعد إعالن الدولة؟

كمال أبو شاويش :ليس بعد إعالن الدولة،
بل إعالن الدولة جاء ردا ً عليه .عودة إىل السؤال
األسايس أنه لو بقيت الضفة وغزة بعيدة عن
االحتالل اإلرسائييل هل كان سيرتك لنا فرصة
إنشاء كيان مستقل بعيد عن سطوة األنظمة
العربية وسيطرتها ،بتقديري الوضع كان سيكون
صعبا ً ربما كان مطلوبا ً من الحركة الوطنية جهد
مضاعف جدا ً ملحاولة إقامة كيان وسيظل هذا
الكيان منقوص السيادة وسيظل تحت الوصاية
وسيظل مرهونا ً بفتح أو إغالق املعرب وإرضاء
الحكومة األردنية والحكومة املرصية ،لكن أحداث
حرب حزيران جعلت الجميع ينتبهون إىل الفكرة
الجديدة .هناك حدثان ساهما يف هذا وهما هزيمة
األنظمة العربية يف نكسة العام  67وهزيمة
الفكرة القومية .ثانيهما معركة الكرامة التي ال
ينتبه إليها البعض أحياناً ،ومن ثم فتحت األبواب
عىل مرصاعيها أمام الحركة الوطنية الفلسطينية
وأمام حركة فتح أن تمثل النموذج البديل ،وهنا
جاءت فكرة تنحي الشقريي طواعية أو بضغط
مرصي ،وفتح عبد النارص ذراعيه للحركة الوطنية
التي تشكل بديال.
نبيل الكرتي :الحظ أن العمل الفدائي الذي
حاولت مرص تشكيله من خالل فدائيي مصطفى
حافظ كان باألساس استخباريا ً أكثر منه تحريرياً.
يف موضوع الجزائر ،الجزائريون يف وقت من
األوقات خرجوا من مرص ألن املرصيني حاولوا أن
العدد (٢٠١٧ )40

يسطو عىل القرار الجزائري ،فجزء من قياداتهم
انتقل إىل تونس بينما نحن كان الهدف الرئيس
اإلبقاء عىل القرار الوطني الفلسطيني.
سياسات 50 :عاما ً من االحتالل لم تمر بسهولة.
خالل  50عاما ً أبدع الشعب الفلسطيني يف األرض
املحتلة أساليب مختلفة أبرزها االنتفاضة األوىل
وقبلها العمل املسلح يف السبعينيات من املجموعات
املسلحة التابعة لفصائل منظمة التحرير
الفلسطينية ودخول اإلرضاب السلمي وحرق
الهويات والحركة الطالبية وما إىل ذلك .االحتالل
لم يمر بسهولة عىل الرغم من كل النكسات التي
تحدثنا عنها.
نبيل الكرتي :العمل الفدائي الذي كان قائما ً
يف الضفة والقطاع هو عمل تحريكي يف األساس
ولم يكن عمالً تحريريا ً ألن موازين القوى كانت
مختلفة تماماً ،كان الهدف الرئيس دغدغة
املواقف السياسية للقبول باألطروحات السياسية
املوجودة ،لذلك اقتنصت حركة فتح الفرصة
وبدأت تؤمن بموضوع املرحلية ليقينها أن
التحرير ال يتم إال بالوصول إىل جزء من األرض.
سياسات :ولكن ماذا عن العمليات التي ابتدعها
السكان املحليون يف األرض املحتلة ملقارعة
االحتالل؟
نبيل الكرتي :الهدف الرئيس منها تقوية
التمثيل الوطني الفلسطيني وتفعيله يف إطار
منظمة التحرير الفلسطينية واالعرتاف بها ،وإذا
رأينا أن أكثر ما حرك األمور للوصول إىل اتفاقيات
هي االنتفاضة .لكن مسألة العمل الفدائي كان
الهدف معروف منه بشكل واضح ،ال يمكن
أن يكون التحرير بالعمل الفدائي عىل جزء من
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التحرير الشعبية يف العمل الفدائي يف الداخل ،بعد
العام  71تحول العمل الفدائي من قوات التحرير
إىل حركة فتح.

األرض ،كان هناك دعم دويل وإقليمي وكانت
الدول االشرتاكية تدعم حركات التحرر.
سياسات :بماذا تميز النضال الفلسطيني يف
األرض املحتلة؟
كمال أبو شاويش :مر بمراحل متعددة منذ
العام  67حتى العام  1994بمنحنيات يمكن
رصدها صعودا ً وهبوطاً.
يف بدايات االحتالل كان واضحا أنه كانت هناك
مجابهة ومقارعة عسكرية وأمنية خشنة ،وكان
يقال حتى العام  1971أن غزة يف النهار هي
لالحتالل ويف الليل للفدائيني ،كان هناك العرشات
من العمليات بشكل مكثف لدرجة أن قيادة حركة
فتح وخصوصا ً األخ أبو عمار نزل يف أكثر من
دورية إىل الضفة الغربية لتشكيل تلك الخاليا.
أدركت حركة فتح أن جبهة الرصاع الحقيقية
ليست فقط عىل الحدود كما كان يريد عبد النارص
بل من داخل القلعة بسبب ،أوال ً أن الكلفة ستكون
باهظة وثانيا ً أنه مطلوب إيصال رسالة للعالم أن
هذا الشعب ال يقبل االحتالل .إذا مرت املرحلة األوىل
منذ  1967حتى  1971وهي مرحلة املجابهة
الخشنة ،ما بعد ذلك نجحت إرسائيل يف تقليم
أظافر املقاومة ،وكانت الكارثة بعد حرب 1973
التي لم تنه الرصاع العربي اإلرسائييل ،كانت حرب
تحريكية ألقت بظاللها عىل املقاومة ومن ثم دلفت
منظمة التحرير إىل فكرة املشاريع السلمية وبدأت
فكرة انتزاع التمثيل والنقاط العرش.
نبيل الكرتي :هنا نقطة ،كانت هناك قوات
التحرير الشعبية يف فرتة معينة هي القوة الرئيسة
وبعد ذلك انصهرت كلها يف إطار «فتح» ،ونجحت
«فتح» يف استغالل اإلمكانيات العسكرية لقوات

سياسات :بماذا تميزت املرحلة الثانية؟
كمال أبو شاويش :كانت مرحلة هبوط منذ
منتصف السبعينيات حتى بداية الثمانينيات،
وشاهدنا أدوارا ً إرسائيلية تدخلية يف الشأن
الداخيل الفلسطيني ،ومحاولة خلق قيادات شبيهة
واسمها روابط القرى ورؤساء بلديات ومحاولة
اغتيال القيادات الوطنية ،انتبهت منظمة التحرير
الفلسطينية إىل أنها أخطأت عندما لم تدخل عىل
خط انتخابات البلديات ودعم قيادات وطنية،
فأصبحت طريقة املقارعة واملجابهة مختلفة
نوعا ً ما أكثر نعومة من خالل التمثيل يف الغرف
التجارية .منذ ذلك الوقت وحتى العام  87بدأت
مرحلة جديدة تماماً ،شهدت انطالقا ً حقيقيا ً
لحركة وطنية حقيقية يف الداخل الفلسطيني،
وبدا يف هذه الحقبة املشهد كالتايل أن كل الحركات
الوطنية واإلسالمية باملناسبة أيضا ً زحفت بطريقة
غري عادية ملحاولة التنظري والتأطري واالستقطاب
وخاصة يف صفوف الشباب والعمال واملرأة وكل
قطاعات املجتمع ،وأصبح هناك تسابق محموم
لكسب الشارع الفلسطيني ،وكانت فائدة مهمة
جدا ً وهي فلسطنة املجتمع الذي حاول االحتالل
أن يحتويه من خالل عمله يف الداخل وتحويله إىل
عمال خدم يف املستوطنات ويف بلديات تل أبيب
وضواحيها ،وكانت الحركة الوطنية الفلسطينية
بوعي أو بشكل تلقائي تعمل بعكس ما تريده
إرسائيل بأنها تحاول زرع هذه الثقافة الوطنية
داخل الشباب ،كان االنفجار وكان التضخم عندما
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وصلنا إىل االنتفاضة .االنتفاضة كانت عشوائية
وبدأت بحادثة طرق عادية ولكن حجم التخمر
الوطني والوعي الوطني لدى جيل الشباب جعل
االنتفاضة تستديم أكثر وأعطاها العمق بأن األوان
قد حان لالنفجار ألن األرايض الفلسطينية كانت
تعوم عىل برميل من الكربيت.
صنفنا تطور فعل املقاومة واملواجهة يف األرض
املحتلة إىل مراحل ثالث ،ولكن كانت الحركة الوطنية
الفلسطينية حارضة باستمرار ولكن ربما القمع
اإلرسائييل الهائل والشديد جدا ً عىل مدى الخمسني
عاما ً من االحتالل كان قوامه مئات اآلالف من
األرسى واآلالف من الشهداء والجرحى واملبعدين
والنازحني وكم هائل من تضحيات الشعب ،تلك
اللحظة التي وصلنا إليها يف العام  94لم تكن هبة
أو منة سقطت من السماء بل كانت نتيجة تضحيات
جسام مرت بها الحركة الوطنية الفلسطينية ،الفكر
السيايس يف كل مرحلة كان يتبلور وفقا ً لكل مرحلة.
يمكن أن نخلص هنا إىل القول إن رؤية الحركة
الوطنية الفلسطينية كانت وفق منحنى التطلعات
الفلسطينية تصعد وتهبط أيضا ً وفق الظرف
اإلقليمي والعربي وكان قمة انتكاستها ما بعد 67
وهبطت أكثر لألسف بعد العام  1973وانتهت
فكرة أن األمة العربية والجيوش العربية قادرة عىل
التحرير ،وأصبح واضحا ً أن الهدف من حرب 73
هو التحريك ال التحرير.
سياسات :إحدى أهم أدوات الصراع كانت
الجامعات ،الحركة الطالبية رفدت الحركة
الوطنية في الداخل بأهم رموزها اآلن.

نبيل الكرتي :الحركة الطالبية بشكل أو بآخر
كانت أهم معول يف فرتة من الفرتات التي حدث
العدد (٢٠١٧ )40

فيها االنقضاض عىل منظمة التحرير ،فقد كانت
املدافعة عن القرار الوطني الفلسطيني يف الداخل،
وكان ذلك بارزا ً يف جامعتي بريزيت والنجاح ومن
ثم كانت املعول األسايس يف املجموعات املسلحة يف
االنتفاضة بالتحديد وتصعيد العمل الفدائي الذي
كان يعتمد يف الثمانينات بشكل كيل عىل الحركة
الطالبية سواء عىل الطالب العائدين من الدراسة
من الخارج إلعادة تشكيل مجموعات مسلحة ،حتى
العمليات املسلحة تفجرت بعد موضوع الدفاع عن
القرار الوطني الفلسطيني املستقل ،كان الهدف
هو توجيه الرضبات املوجعة لإلرسائيليني من
خالل العمل الفدائي سواء بالضفة الغربية أو
يف القطاع ،وتجد أن أغلب قيادات املجموعات
والقابعني يف السجون من الحركة الطالبية.
سياسات :العمل الطالبي جزء من مقارعة
االحتالل واالشتباك اليومي معه.

نبيل الكرتي :مقارعة االحتالل جزء مهم يف
الدفاع عن القرار الوطني الفلسطيني املستقل.
هذا النجاحات التي كانت تحققها الحركة الوطنية
يف إطار الجامعات كان لها مردود إيجابي عىل
مكانة املنظمة ودورها ،واستغالل الحالة ما بعد
ذلك .عند اندالع االنتفاضة كانت الفرصة مواتية
الستغاللها للوصول إىل مرشوع سيايس يهدف إىل
الوصول إىل أوسلو.
كمال أبو شاويش :هناك فرتة غامضة يف
التاريخ الوطني الفلسطيني لم يتم تناولها بشكل
كاف وهي منذ بداية العام  80وحتى العام .87
أعتقد جازما ً أن هذه الفرتة هي أيقونة التاريخ
الوطني الفلسطيني يف الداخل .كلما كانت تتعرض
منظمة التحرير الفلسطينية إىل الخنق ومحاولة
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قيادات الحركة الطالبية بقيادة رفيق الساملي.

االندثار فإن األرض املحتلة والحركة الطالبية
تحديدا ً تجر خلفها الحركة العمالية والنسوية،
كانت هي التي تمثل طوق النجاة وكانت ذروتها
مثالً يف العام  .82بعد الخروج من بريوت عمليا ً لم
يتبق ملنظمة التحرير غري بعض املكاتب والقوات
املوجودة يف اليمن وبعض املناطق التي تبعد آالف
األميال عن االحتالل ،إذن نتحدث عن مرشوع كاد
يودي بحياة املنظمة ،انفجرت الحركة الوطنية
منذ  82حتى  84بشكل كبري ،وكلنا نذكر املجلس
الوطني الفلسطيني عام  84عندما أريد سلب
القرار الوطني الفلسطيني املستقل ،وكادت
بعض األنظمة العربية تنجح يف سلب القرار
وخرجت وانتفضت الجامعات الفلسطينية وكان
الشهيد رشف الطيبي وصائب أبو الدهب .وهذا
لفت انتباه الجميع إىل أهمية الحركة الوطنية
وأعيد الزخم لألرايض املحتلة ،وأصبح تركيز
«أبو جهاد» ينصب هنا عىل الحركة الطالبية يف
الداخل .الحركة الوطنية الفلسطينية املعارصة
لها رافدان رئيسان ال ثالث لهما ،الحركة األسرية
والحركة الطالبية ،عندما كانت الحركة األسرية
مهتمة ومنهمكة بالعمل األمني العسكري املبارش
كانت الحركة الطالبية عىل النقيض تماما ً
ً
منهمكة
بالعمل التنظيمي واالجتماعي وخلق فكرة
التضحية والعطاء واملجتمع واملشاركة والعمل
التطوعي والقيم التي خدمت االنتفاضة القادمة،
وبالتايل يمكن القول إن من حمل االنتفاضة
األوىل كان الحركة الطالبية وليس الحركة األمنية
والعسكرية والحركة األسرية .قد يبدو أن التاريخ
لم ينصف هذه املرحلة املعتمة يف تاريخنا املعارص.
نبيل الكرتي :حتى املجموعات الفدائية لحركة
فتح منذ العام  83حتى العام  87اعتمدت عىل

سياسات :خمسون عامًا من االحتالل لم تمر
حتى في الخارج.

بسام :الشعب الفلسطيني يف جميع أماكن
وجوده وبعد استكمال احتالل فلسطني وجزء من
األرض العربية ابتكر أساليب نضال جديدة غري
تلك األساليب التقليدية والتي تحدث عنها األخوة
سواء داخل األرض املحتلة أو يف الشتات.
يف الشتات التحمت فصائل منظمة التحرير
الفلسطينية بجماهري الشعب الفلسطيني
وخاضت معارك من نوعني ،معارك يف مقارعة
االحتالل ومعارك للحفاظ عىل الهوية الوطنية
الفلسطينية ،وسجلت مفاصل مهمة خالل هذا
التاريخ ،ودائما ً كان الشعب الفلسطيني أوعى من
قيادته ،وهذه الجملة كان يرددها الزعيم الخالد
أبو عمار ،بمعنى أنه كان يدرك الخطر ويتحرك،
وبعد ذلك تتلقاه القيادة السياسية .مثال عىل
ذلك وهو يف لحظة التطاول عىل املنظمة ومحاولة
رضب املنظمة عرب شقها تحرك الداخل لحماية
املنظمة يف وقت حرب املخيمات ،وكانوا يتوقعون
أن املنظمة قد انتهت بدليل أنه كانت هناك قمة
عربية تعقد ومكث الراحل يارس عرفات ساعتني
يف الطائرة حتى سمح له بالنزول وتحركت
االنتفاضة الثانية وتحرك أهلنا يف الشتات .كانت
املؤسسة بأطرها كافة منخرطة دائما ً يف إثبات
هويتها الوطنية الفلسطينية برصف النظر عن
النظام الحاكم الذي تعيش يف كنفه ومنخرطة
أكثر يف مواجهة االحتالل.
نبيل الكرتي :عند الحديث عن الحركة
الطالبية ودورها يف الخارج يجب أال ننىس
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دور الكتيبة الطالبية التي إذا ما أعطيناها
حقها فهي القراءة الحقيقية لدعم االنتفاضة
من خالل أرسها الجنود الستة ،ألن الكتيبة
الطالبية هي التي أرست الجنود الستة .بالتايل
الكتيبة الطالبية حتى يف الخارج كان لها دور
كبري ،اآلالف من الطلبة الفلسطينيني تطوعوا يف
الحرب اللبنانية وهم الذين قاوموا وواجهوا وهم
الذين استمروا يف املقاومة وجزء أسايس وافد من
قيادات الحركة الطالبية عادوا إىل غزة والضفة
الغربية وقاموا بتشكيل املجموعات الفدائية
التي كان عىل رأسها رفيق الساملي وغريها من
املجموعات يف الضفة.
كمال أبو شاويش :خمسون عاما ً مريرة
ودرامية بحق الشعب الفلسطيني عىل الرغم مما
حصل من مجازر وحروب وحصار ومحاولة
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أرسلة وتهجري ونازحني وعودة وارتفاع
وانخفاض منحنى التطلعات الفلسطينية ،ال
يزال الشعب الفلسطيني قابضا ً عىل جمرة
الفكرة ،فكرة الوطنية الكيانية الفلسطينية ،كما
قارع االحتالل عىل مدى خمسني عاما ً وعىل مدى
قرن منذ االنتداب الربيطاني .الشعب الفلسطيني
بقواه الحية وجماهريه قادر عىل االستمرار ،كل
ما هو مطلوب من الحركة الوطنية الفلسطينية
أن ّ
تؤمن له الوسائل الكفيلة باستمراره
باملقارعة ،ممنوع استنزاف هذا الشعب بقضايا
هامشية ،مرض جدا ً أن نضيع ونشتت هذه
الطاقات الداخلية ،مهم جدا ً أن نحافظ عليها يف
حضانة الوطن لكي تكون جاهزة يف كل لحظة
وأن تستمر إىل أن تحقق أهدافها يف الحرية
والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية.
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سياسة عامة

الحكم المحلي في أجندة السياسات الوطنية
الواقع وضرورات التغيير

أحمد غنيم*

مقدمة
انقضت سنوات طويلة من عمر السلطة
الوطنية الفلسطينية قبل أن تصل الحكومات
املتعاقبة إىل قناعة بأهمية وجود رؤية واسرتتيجية
واحدة تشمل مستويات العمل كافة ،الوطني
والنضايل ،السيايس االقتصادي ،االجتماعي
والبنيوي ،املحيل والدويل .وبعيدا ً عن الخوض يف
العنوان الرئيس لألجندة «املواطن أوالً»  -والذي
يحتوي عىل كثري من الدالالت ،لكنه ليس كافيا ً
للتعبري عن واقع التحدي الجوهري الذي يواجه
الشعب الفلسطيني ،وهو تحدي حماية األرض
واملواطن معاً ،فكالهما عنوان لجوهر الرصاع مع
االحتالل ،فمن ناحية ،تقوم السياسة الصهيونية
* ناشط سيايس وباحث
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منذ إنشاء دولة االحتالل عىل إنكار وجود الشعب
الفلسطيني وتعمل عىل تهجريه وطرده من
أرضه ،إىل درجة يمكن وصف تلك السياسة
بسياسة التطهري العرقي ،ومن ناحية أخرى
تسعى تلك السياسة إىل التهام أوسع مساحة من
األرض الفلسطينية ومصادرتها لصالح مرشوع
االستيطان  -حبذا ً لو حملت أجندة السياسات
الوطنية ،عنوان «األرض واملواطن أوالً» ،وهذا
يضع موضوعة الالجئني الفلسطينيني أيضا ً يف
سياقها وضمن املسؤوليات السياسية والوطنية
للحكومة الفلسطينية ،باملواطنة وبما ال يتعارض
مع حق العودة وفقا ً للقرار  ،194ومن املهم أال
يفهم مما سبق أن أجندة السياسات الوطنية لم
تهتم باملحور املتعلق بالوطن ،فقد تداخل مع
محاور تلك األجندة كلها ،ومن العدل أيضا ً أال
نتجاهل كثريا ً من النوايا الحسنة والرغبة يف تحمل

املسؤولية اتجاه املواطن يف العنوان املستخدم.
لم تنل أجندة السياسات الوطنية -التي أقرها
مجلس الوزراء وباتت تحكم أداء الحكومة
الفلسطينية بوزاراتها ومؤسساتها وقطاعات
العمل املختلفة -االهتمام الذي تستحق ،يف ضوء
ازدحام األجندة الوطنية بالقضايا الكبرية
والخطرية ،ما يدفع إىل محاولة فتح النقاش حول
أحد محاور تلك األجندة ،وهو املحور املتعلق
بقطاع الحكم املحيل ،والذي َّ
ركز عىل ثالثة أبعاد
جوهرية هي :إعادة هيكلة الهيئات املحلية،
وتطوير األداء ومستوى الخدمات وتحسينهما،
والتنمية االقتصادية املحلية سواء باالستناد
إىل موارد النهوض الذاتي للهيئات املحلية أو
بالرشاكة مع القطاع الخاص ومقوماته.
ما أحاول عرضه هنا ،هو رؤية لتحول متدرج
من اإلدارة املحلية وفقا ً للواقع الحايل إىل الحكم
املحيل ،وذلك للمساهمة يف وضع أجندة السياسات
الوطنية يف سياق عميل عىل األرض ،وذلك يف ضوء
تردد الخطط التنفيذية التي يتم تداولها يف أروقة
جهات االختصاص وضبابيتها.

أوال :سياسة إعادة هيكلة الهيئات
ً
المحلية
يف بند السياسة الوطنية السابعة من أجندة
السياسات الوطنية ،وتحت عنوان استجابة
الهيئات املحلية للمواطن ورد ما ييل:
•إصالح قطاع الحكم املحيل وإعادة هيكلة
الهيئات املحلية.
•تعزيز الالمركزية يف توفري الخدمات عىل
املستوى املحيل ،حال توافر القدرة لدى
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الهيئات املحلية عىل ذلك.
•توسيع صالحيات الهيئات املحلية يف جباية
الرضائب وإدارة املوارد املحلية.
•تطوير نظام فعّال لتحويل العائدات
الرضيبية من الهيئات املحلية وإليها.
•تنمية االقتصاد املحيل.
ال شك يف أن السياسات الواردة أعاله تجيب عن
رضورات ملحة يف تغيري الواقع الحايل للهيئات
املحلية ،سواء املتعلقة بمدى الصالحيات التي
تتمتع بها الهيئات املحلية ،أو من حيث عدد
تلك الهيئات أو أداؤها أو نوع الخدمات التي
تقدمها للمواطن وجودتها ،أو رضورات التنمية
االقتصادية املحلية .غري أنها تركت السؤال األهم
دون إجابة ،وهو أي نوع من اإلدارة املحلية نريد؟
لعل إجابة السؤال املذكور لم تغب عن ذهن
واضع السياسات املذكورة ،لكنه عزف عن
التقدم إىل السؤال إلدراكه حجم املتطلبات يف
املوارد والقدرات املادية والبرشية للهيئات املحلية
والتغريات الترشيعية والقانونية الرضورية التي
تحتاجها عملية االنتقال من النموذج الحايل إىل
نموذج أكثر تقدماً ،ومع ذلك فإنني أعتقد أن
الفرصة ما زالت قائمة إلحداث التغيري املطلوب
يف الخطط التنفيذية ألجندة السياسات الوطنية
وضمن االسرتاتيجية القطاعية التي تم إقرارها،
«اسرتاتيجية قطاع الحكم املحيل» .إن التصور
التايل هو محاولة القرتاح خارطة طريق للتدرج يف
االنتقال من نموذج اإلدارة املحلية الذي يقوم عليه
النظام الحايل للهيئات املحلية إىل نموذج الحكم
املحيل.
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مفهوم إعادة الهيكلة
إعادة الهيكلة اإلدارية وسيلة رئيسة لتحقيق
رفع كفاءة األداء وإزالة القيود التي تح ُّد من
اإلنتاجية وتعوق حركة التفاعل الطبيعي بني
املتغريات املرتبطة باإلدارة ،من خالل إحداث
تغيريات جذرية فاعلة يف األوضاع واألساليب
واملفاهيم اإلدارية السائدة ،ويف كل ما يرتبط بها
ويتفاعل معها من عوامل اقتصادية واجتماعية
وسياسية.

إعادة هيكلة الهيئات المحلية في
فلسطين  -بين اإلدارة المحلية
والحكم المحلي
يف ضوء أجندة السياسات الوطنية ورضورة
تطوير منظومة قطاع الحكم املحيل ،من األهمية
بمكان إعادة النظر بالواقع الحايل للهيئات املحلية
الفلسطينية كما بمفهوم الحكم املحيل يف فلسطني،
الذي يقوم عمليا ً وقانونيا ً عىل أساس اإلدارة املحلية،
بينما يستخدم رسميا ً مفهوم الحكم املحيل ،حيث
إن السلطات والصالحيات التي يتمتع بها نظام
اإلدارة املحلية يف فلسطني يقوم عىل توزيع املهام
اإلدارية بني الحكومة املركزية وهيئات محلية
منتخبة ومستقلة ،تؤدي وظيفتها تحت إرشاف
الحكومة املركزية ورقابتها .ما يعني أن سمة
اإلدارة املحلية يف فلسطني وإن قامت عىل درجة
من الالمركزية واالستقاللية اإلدارية ،فإنها تقع
تحت طائلة القانون اإلداري ،وتستمد سلطاتها
عن طريق تفويض من الحكومة املركزية يمكن
تمديده أو سحبه أو تقنينه كلما أرادت الحكومة
أو دعت الحاجة إىل ذلك .فيما تعترب السلطات يف

نظام الحكم املحيل مكتسبة وغري قابلة للترصف
من الحكومة املركزية إال عرب إجراءات معقدة،
حتى لو نشأت من ﺨﻼل الترشيعات الربملانية ،ألن
تلك السلطات مُستمدة من الدستور املُنشئ للدولة
وليس من قانونها اإلداري الواقع تحت طائلة
القانون الدستوري.
يقوم نظام الحكم املحيل ،أيضاً ،عىل توزيع
الوظيفة السياسية بني الحكومة املركزية
والحكومة املحلية ،ما يعرف بالالمركزية
السياسية.
وضمن هذا املعنى ،فإن اإلدارة املحلية تهتم
بالجوانب التنفيذية فقط ،بينما تمتد صالحيات
الحكم املحيل إىل الجوانب السياسية والتوجيهية،
وتتمتع بقدر من الصالحيات يف املجالني الترشيعي
والقضائي ،إىل جانب وظائفه التنفيذية ،فالحكم
املحيل ال يقترص عىل تقديم مجموعة من الخدمات
وإنما يشمل ،أيضاً ،الحفاظ عىل حياة املواطنني
وحريتهم ،وتهيئة املجال للمشاركة الديمقراطية
والحوار والتنمية املحلية املستدامة وتسهيل
مختلف العمليات التي تقود إىل تحسني نوعية
حياة املواطنني.

خلفية التشكيل الحالي للهيئات
المحلية في فلسطين
تتطلب إعادة النظر يف الواقع الحايل
بالرضورة إعادة هيكلة منظومة اإلدارة املحلية،
التي تضم  421هيئة محلية ،تشكلت يف واقع
سيايس واقتصادي معقد ،سواء تلك التي أُنشئت
خالل العقود السابقة منذ الدولة العثمانية ،أو
التي تشكلت تحت ضغط اللحظة مع تأسيس
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السلطة الوطنية الفلسطينية ،حني كانت األولوية
لتجسيد بنية السلطة عىل أرض الواقع ،ومواجهة
تحديات ممارسة الحكم وإدارة صالحيات تم
نقلها من دولة االحتالل إىل السلطة الوطنية
بناء عىل اتفاق أوسلو سنة  1993بعد سنوات
من الظلم والقهر عانت خاللها الهيئات املحلية
الفلسطينية من سطوة إجراءات دولة االحتالل
وقسوتها ،والتي حالت دون تطور الواقع
السيايس واإلداري والتنموي يف فلسطني ،وحرمت
الفلسطينيني من أبسط االحتياجات يف مجال
البنية التحتية والخدمات ،فطيلة سنوات االحتالل
من العام  1967وإىل العام  ،1995لم يعبد طريق
واحد داخل املدن أو القرى الفلسطينية ،وتركت
معظم القرى دون شبكات مياه أو كهرباء أو
نظام إلدارة النفايات الصلبة ،وخلت جميعها
من شبكات الرصف الصحي ،وظلت تجمعات
سكانية كثرية من دون إدارة أو تنظيم محيل ،ولم
ُترفع إالّ بلدية واحدة هي يطا ألسباب ال تغيب عن
ذهن أحد يف تلك الفرتة ،ما دفع السلطة الوليدة
إىل االمتداد نحو كل تجمع سكاني وتشكيل األطر
والهيئات املحلية لالستجابة للمتطلبات امليدانية،
وتعويض النقص الخطري يف بنية النظام املحيل
من حيث عدد الهيئات املحلية وصالحياتها
ونوعية الخدمات األساسية التي تقدمها للمواطن.
نجحت السلطة الوطنية الفلسطينية من
جانب يف إحداث تغيري إيجابي كبري يف واقع
حياة املوطنني الفلسطينيني بشكل عام ويف
واقع الهيئات املحلية وبنيتها ،ومن جانب آخر
أنتج التشكيل الجديد الذي قام عىل أساس
رضورات تلك اللحظة ،منظومة إدارة محلية
امتدت وتوسعت دون منهج أو تخطيط ،ما أنتج
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بالرضورة حاالت من القصور والعجز لدى العديد
من الهيئات عن القيام بمسؤولياتها ،يف ظل
ضعف الخربة وشح املوارد وعدم تمكن الهيئات
املحلية من امتالك مقومات النهوض الذاتي ،كما
أحدث تضاربا ً وتعارضا ً يف الصالحيات وتكرارا ً
وتوازيا ً يف الوظائف واملهمات بسبب الترسع يف
تشكيل بعض املؤسسات الرسمية بالنقل غري
املدروس عن نماذج املؤسسات والوزارات يف دول
قريبة ،األمر الذي تطلب وبعد ما يزيد عىل أربعة
وعرشين عاماً ،إعادة النظر يف الواقع القائم،
خاصة يف ظل التطورات يف قدرات الهيئات املحلية
واملنظومة الوطنية السياسية واإلدارية واملحلية
وخرباتها خالل السنوات املاضية ،وتطور املوارد
ومنظومة التخطيط العمراني واملكاني والبنية
التحتية ،غري أن ذلك لم يمنع ظهور جوانب من
الخلل والقصور وتضارب الصالحيات وتعارضها
يف العديد من األحيان بني مكونات النظام الحايل،
إضافة إىل العبء املايل الذي تعاني منه العديد
من الوحدات املحلية ،التي ما زالت تفتقر للموارد
ومقومات النهوض الذاتي ،إىل جانب املعوقات
السياسية التي فرضها االحتالل والتي حالت
دون نجاح خطط التنمية عىل املستويني الوطني
واملحيل.

إعادة هيكلة الهيئات المحلية في
فلسطين األسباب والتحديات
1.1من أهم األسباب التي تدفعنا إىل إعادة هيكلة
منظومة قطاع الحكم املحيل ،عدم وضوح
األسس التي قام عليها التكوين اإلداري الحايل
للهيئات املحلية ،من حيث اإلنشاء والتشكيل
والتوسع ،أو الدمج والفصل واإللغاء ،أو نقل
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التبعية ،ما يتطلب إدخال تعديالت متدرجة
عىل التنظيم القائم عىل فرتات متتالية ،خاصة
يف ظل غياب اسرتاتيجية واضحة للتعديالت
والتغريات املتالحقة التي تمت لغاية اآلن،
ويف ظل املستجدات يف املتطلبات اإلدارية
واالقتصادية والتنموية ،ومع عدم توافر
تخطيط عام واضح ،يحدد األبعاد الرئيسة
ملا يجب أن تكون عليه اإلدارة املحلية .كل
ذلك فاقم املشكالت ،وتطلب إحداث تغيري
حقيقي جذري يف املنظومة بأكملها من
بنية وإدارة وخطط وبرامج ونشاطات
الهيئات املحلية عىل نحو يكفل القضاء عىل
ظواهر االرتجال واالنفالت يف التشكيالت
ومظاهر وعوامل ضعف األداء وسوء إدارة
املوارد والتعارض يف الصالحيات والقصور
يف النهوض باملسؤوليات والتسيب اإلداري،
كما وظواهر إهدار املال العام عىل الجانب
النظري من متطلبات التنمية والتطوير
وتكدس املؤسسات والوزارات بالخرباء
الدوليني والدراسات التي تكرر نفسها يف
كم هائل من األوراق والربامج اإللكرتونية
املدمجة دون استخدامها أو ظهور آثارها
عىل أرض الواقع بينما ُتنحى الخربات املحلية
التي راكمت العلم واملعرفة والخربة جانباً.
2.2هناك حاجة إىل إحداث تغيري اسرتاتيجي
شامل يف مفهوم املأسسة ،يضمن سري
املؤسسة الفلسطينية بشكل عام ،وقطاع
الحكم املحيل بشكل خاص ،يف مسار تغيري
موحد ،يتّبع رؤية واسرتاتجية ومنهجا ً
ً
ً
واحدة .ال شك يف أن هذا التغيري من
وخطة
أكرب التحديات التي تواجه مأسسة األداء

الفلسطيني بشكل عام يف ظل عدم االستقرار
السيايس والحكومي ،وتبدل وتغري الحكومات
التي تأتي ضمن ظروف ورشوط سياسية
متقلبة ،األمر الذي جعل عملية التخطيط
االسرتاتيجي تح ّديا ً كبريا ً ومطلبا ً صعب
املنال ،ما َّ
أخل برضورات االستقرار السيايس
والقطاعي واملهني والوظيفي يف معظم
وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية ،فكانت
غالبية الوزارات ُتعيد بنا َء اسرتاتيجياتها
وخططها من نقطة الصفر مع قدوم كل
حكومة جديدة أو وزير جديد.
 3.3هناك حاجة حقيقية إىل تحديد أهداف اإلدارة
املحلية الفلسطينية بشكل محدد وواضح يف
ضوء أجندة السياسات الوطنية التي أقرها
مؤخرا ً مجلس الوزراء ،وأصبحت تشكل
املوجه األول واألساس لالسرتاتيجية الوطنية
عىل املستويات السياسية واالقتصادية
والتنموية والقطاعية كافة.
 4.4أثبتت تجربة عمل الهيئات املحلية رضورة
تبسيط اإلجراءات وإزالة أشكال التعقيد
والتداخل والتشابك التي تعيق العمل
وتتسبب إهدارا ً للوقت والجهد من دون إنتاج
ذي مغزى يف قطاع اإلدارة املحلية من خالل
جهة ومكان محددين يتمكن من خاللهما
املواطن من الحصول عىل الرخص واألذونات
الالزمة ألي مرشوع وضمن سقف زمني
محدد.
5.5هناك حاجة إىل إعادة توزيع القوى العاملة
واملوارد البرشية ،وإعادة التدريب وبناء
قدرات العاملني داخل الهيئات املحلية
وإداراتها ومجالسها ،بما يتوافق وحاجات
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العمل املتطور ،وإىل وضع ضوابط حاكمة
وحاسمة لحاالت التضخم الوظيفي وإدارة
املوارد البرشية للهيئات املحلية.
 6.6هناك حاجة لتنمية املوارد املتاحة للهيئات
املحلية ،والبحث عن موارد جديدة داعمة
لإليرادات ،بما يشمل إمكانيات الرشاكة
مع القطاع الخاص لتنويع موارد الهيئات
املحلية ورفع كفاءتها وزيادة العوائد املالية
واستحداث برامج التنمية االقتصادية املحلية.
 7.7هناك حاجة إىل تحسني األداء وتطوير البيئة
اإلدارية للهيئات املحلية بما يشمل كفاءة
العاملني وتسهيل اإلجراءات واالستجابة
ملتطلبات التنمية املحلية ،وضمان االلتزام
بالقوانني واألنظمة وتكامل خطط التنمية
املحلية والوطنية وتلبية احتياجات املواطن.
 8.8تعزيز فرص النجاح ،ما يتطلب إعادة
الهيكلة اإلدارية ملنظومة اإلدارة املحلية
وهيئاتها ،والتخلص من بعض املكونات
الزائدة يف الوحدات اإلدارية التي تشكل عبئا ً
بتضخمها البريوقراطي ،وأحيانا ً بازدواجيتها
التنظيمية.
 9.9قد يكون شح املوارد عامالً مؤثرا ً عىل
أداء الهيئات املحلية ،لكنه ليس العامل
الوحيد الذي يؤثر عىل قدرات تلك الهيئات
وإمكانياتها ،فهناك عوامل أخرى متعددة
تتعلق بضعف التزام الهيئات املحلية بالقيام
بواجباتها بكفاءة يف مجال الجباية وتنويع
مواردها عىل أساس يتخطى مجايل الخدمات
أو استخدام ترشيع املخالفات وتحويلها من
جزاء إىل مورد لصندوق الهيئة املحلية.
1010هناك حاجة إىل إعادة املراجعة املستمرة،
العدد (٢٠١٧ )40

وامتالك أدوات ومعايري فاعلة للرقابة اإلدارية
واملالية والوظيفية ،فإذا ما أُريد لعمليات
إعادة الهيكلة أن ُتحقق ثمارها املرجوة
فيجب أن تتبنّى عمليات إعادة الهيكلة منهجا ً
تقويميا ً مستمرا ً ينطلق من األداء املستهدف
بالتحسني ،بحيث يكون التقويم املستمر
إلنجاز هذه الوحدات وفق معايري محددة
وواضحة وأداة قياس لألداء اإلداري واملهني
والتنموي يف الهيئات املحلية.
1111هناك حاجة ألداة قياس النزاهة والشفافية
ومعايري محددة يف مجاالت عمل الهيئات
املحلية كافة.

الواقع الحالي
يتشكل الواقع الحايل لقطاع الحكم املحيل من
خمسة مكونات يف إطار بيئة قانونية تمتد جذورها
إىل عهود مختلفة ،منذ الدولة العثمانية إىل السلطة
الوطنية الفلسطينية ،وعىل الرغم من املصادقة
املبكرة عىل قانون الهيئات املحلية عقب تأسيس
السلطة الوطنية الفلسطينية ،فإن فلسفة اإلدارة
املحلية لم تختلف كثرياً ،وبقيت الهيئات املحلية يف
فلسطني تراوح مكانها مع تغيري محدود يف البنية
والوظائف وبعض الصالحيات ،ومنذ تشكلها
وعىل مدى قرن من الزمن واجهت الكثري من
التحديات والصعوبات التي عطلت تطور قطاع
الحكم املحيل وأوجدت داخل مكوناته الكثري من
التعارض والتضارب يف الوظائف والصالحيات.

 -١مكونات قطاع الحكم المحلي
في فلسطين
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يتكون قطاع الحكم املحيل من خمسة

مكونات هي:
1.1وزارة الحكم املحيل.
2.2الهيئات املحلية.
3.3املحافظات.
4.4اتحاد السلطات املحلية.
5.5صندوق البلديات.

 -٢البيئة القانونية  -القيود والمعيقات
القانونية
يقوم نظام الهيئات املحلية ،كما أرشنا ،عىل
أساس اإلدارة املحلية وفقا ً للمادة  85من القانون
األسايس ،وينظم عمل الهيئات املحلية القانون
رقم  1لسنة  1997وتعديالته ،وتجدر اإلشارة إىل
أن هذا القانون صدر وأُقر قبل إصدار القانون
األسايس ،وجاء إنشاء وزارة الحكم املحيل بهذه
التسمية قبل صدور القانون املذكور والقانون
األسايس.

مادة  85من القانون األساسي
«تنظم البالد بقانون يف وحدات إدارة
محلية تتمتع بالشخصية االعتبارية،
ويكون لكل وحدة منها مجلس منتخب
انتخابا ً مبارشا ً عىل الوجه املبني يف القانون.
ويحدد القانون اختصاصات وحدات اإلدارة
املحلية ومواردها املالية وعالقتها بالسلطة
املركزية ودورها يف إعداد خطط التنمية وتنفيذها،
كما يحدد القانون أوجه الرقابة عىل تلك الوحدات
ونشاطاتها املختلفة .ويراعى عند التقسيم املعايري
السكانية والجغرافية واالقتصادية والسياسية
للحفاظ عىل الوحدة الرتابية للوطن ومصالح

التجمعات فيه».
حسمت املادة  85الجدل وجرست الفجوة بني
املفهوم املتداول بشكل رسمي وهو الحكم املحيل،
والواقع القانوني والدستوري ملنظومة وقطاع
اإلدارة املحلية ،فاعتربته إدارة محلية.
مع تمتعها بالشخصية االعتبارية وامتالكها
قدرا ً من الصالحيات ،فإنها مرتبطة بالسلطة
املركزية بحكم الدستور والقانون ،وجاء قانون
الهيئات املحلية رقم  1لسنة  1997وتعديالته
يف معظم املواد ليرتجم هذا االرتباط بنصوص
حاسمة ،يف معظم مجاالت العمل اإلداري واملايل،
وذلك من خالل منح الوزير ووزارة الحكم املحيل
ومجلس الوزراء حق املصادقة واالعتماد والتدخل
يف معظم شؤون الهيئات املحلية.
وعىل الرغم من إشارة املادة الثالثة إىل
الشخصية االعتبارية واالستقالل املايل للهيئة
املحلية ،فإنها ربطت إدارة الهيئة املحلية بمجلس
يحدد عدد أعضائه نظام يصادق علية الوزير ثم
مجلس الوزراء ،كما منحت املادة الرابعة حق
تحديد التشكيالت وحدود الهيئات املحلية بالئحة
تصدر عن مجلس الوزراء ،وحرصت عملية إلغاء
أو ضم أو فصل أي هيئة محلية أو تجمعات
سكانية أو أجزاء منها أو أي تشكيل جديد بقرار
من مجلس الوزراء ،بناء عىل تنسيب من الوزير.

المادة ( ) ٣
تعترب الهيئة املحلية شخصية اعتبارية ذات
استقالل مايل تحدد وظائفها وسلطاتها بمقتىض
أحكام القانون .يتوىل إدارة الهيئة املحلية مجلس
يحدد عدد أعضائه وفقا ً لنظام يصدر عن الوزير
ويصادق عليه مجلس الوزراء وينتخب رئيسه
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وأعضاؤه انتخابا ً حرا ً ومبارشا ً وفقا ً ألحكام
قانون االنتخابات.
ربطت املادة ُ ،7مب َ
َاشة عمل املجلس بإشعار
الوزير ،وألزمت املادة  13إعالم الوزير يف حال
فقدان أحد أعضاء املجلس لعضويته ،ومنحت
الوزير حق البت النهائي يف تظلم العضو الفاقد
للعضوية ،وجعلت املادة ( )20مصادقة الوزير
رشطا ً لتسجيل أمالك الهيئة املحلية غري املنقولة
باسم الهيئة املحلية بحيث ال تباع وال تستبدل
وال توهب وال ترهن وال تؤجر مدة تزيد عىل
ثالث سنوات إال بقرار من املجلس يصادق عليه
الوزير .وجاءت املادتان  25و 26إليضاح الحقوق
الرضيبية للهيئات املحلية عىل الحكومة املركزية،
وربطت املادة  28صالحيات شطب العوائد أو
تخفيضها بموافقة الوزير ،واشرتطت املادة
موافقة الوزير عىل أي رصف خارج امليزانية من
صندوق الهيئة املحلية ،واشرتطت املادة واحد
وثالثني مصادقة الوزير عىل املوازنة وأي تعديل
فيها ،واشرتطت املادة  33تقديم رئيس الهيئة
تقرير السنة املالية الحساب الختامي للمصادقة
من الوزير وأعطت املادة  33للوزير حق وضع
النظام املايل وإقراره للهيئة املحلية ،واملادة 34
نظام اللوازم ،وأعطت املادة  35للوزارة مراجعة
أعمال الهيئة اإلدارية والقانونية واملالية كافة.
أما فيما يتعلق باملكانة القانونية للمحافظات
يف قطاع الحكم املحيل ،فإن املادة  85لم تكن
كافية لحسم توازي الوظائف والصالحيات ،فمن
الناحية القانونية لــــم يــــنص القــــانون
األساســــي الفلســــطيني العــــام عىل
التقسيمات اإلدارية ،ولـيس هنـاك أي تشـريع
يقـرر وجـود هـذه التقسـيمات وموقعهــــا
العدد (٢٠١٧ )40

مــــن التنظــــيم اإلداري الفلســــطيني،
وقد استندت املحافظات إىل املرسوم الرئايس رقم
 22لسنة  2003حيث نصت املادة  5عىل صالحيات
املحافظ.

مادة ()5

اختصاصات املحافظ وصالحياته ،يتوىل
املحافظ ممارسة االختصاصات والصالحيات
اآلتية:
1.1الحفاظ عىل األمن العام واألخالق والنظام
واآلداب العامة والصحة العامة وحماية
الحريات العامة وحقوق املواطنني.
2.2حماية األمالك العامة والخاصة وتحقيق
األمن يف محافظته يعاونه يف ذلك قادة
الرشطة واألمن العام يف املحافظة وأن تكون
هناك اجتماعات دورية ودائمة بينهم.
3.3العمل عىل الرقي االقتصادي والعمراني
واالجتماعي يف املحافظة وتحقيق املساواة
والعدالة وضمان سيادة القانون.
4.4اتخاذ التدابري واإلجراءات كافة الالزمة
ملواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث ذات
األهمية.

املادة رقم  5يف املرسوم الرئايس املذكور أبقت
حالة من االلتباس والتداخل بني صالحيات
الهيئات املحلية وبني صالحيات املحافظ ،وزاد
األمر تعقيدا ً عدم معالجة ما ظل معموال ً به من
قانون رقم  79لسنة  1966قانون تنظيم املدن
والقرى واألبنية ،الذي ينص عىل رئاسة املحافظ
اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء ،ما أبقى التداخل
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يف الصالحيات قائما ً من الناحية القانونية وإن
كانت حدته عىل أرض الواقع أقل.
يتضح مما سبق أن هيئات اإلدارة املحلية
تتمتع بصالحيات محدودة ،وهي مطالبة
بالرجوع للوزير أو الوزارة أو مجلس الوزراء
يف كل شؤونها ،وإذا كان هذا معقوال ً يف املرحلة
األوىل لتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية،
فإنه يعترب اليوم أحد العوامل املعطلة لتطور
الهيئات املحلية ،ويف هذا اإلطار فإن إعادة هيكلة
الهيئات املحلية تتطلب مراجعة اإلطار القانوني
الناظم للعالقة بني الهيئات املحلية والحكومة
املركزية ،وتحدد مسافة الرتكيز اإلداري أو
مسافة الالمركزية التي تمكن الهيئات املحلية
من تحديد أولوياتها التنموية واالقتصادية
وإدارة مواردها باستقاللية تستجيب لتطورات
الواقع وتلبية احتياجات املواطنني وتسهيل
اإلجراءات وتحسني األداء.
يقوم جوهر عملية إعادة الهيكلة عىل
اإلجابة عن السؤال األساس الذي يعترب الهدف
األول لعملية إعادة هيكلة الهيئات املحلية ،ما
هو نوع اإلدارة املحلية التي نريد؟

 -٣التطور العشوائي في تشكيل عدد
من الهيئات المحلية
عدد الهيئات املحلية  ،421جاء العدد الكبري
للهيئات املحلية نتيجة ضغوط لحظة تأسيس
السلطة الوطنية الفلسطينية كما أوضحنا يف غري
مكان ،ودون تخطيط منهجي ،لم تسعفه عمليات
الدمج يف عدد من الهيئات املحلية وال مجالس

الخدمات املشرتكة التي تشكلت عىل أسس غري
مدروسة يف العديد من الحاالت ،ما استدعى إعادة
النظر فيها والسعي إىل إعادة فصلها.

 -٤التفاوت في مستوى تقديم
الخدمات وتنوعها
هناك تفاوت كبري يف مستوى الخدمات ونوعها
التي تقدمها البلديات والهيئات املحلية ،نتيجة
اختالفات يف مستوى التجربة والخربات اإلدارية
واملوارد املتاحة ،األمر الذي ُّ
يخل بالعدالة واملساوة
بني املواطنني الذين يتحملون الواجبات الرضيبية
نفسها اتجاه الهيئات املحلية ويخضعون للقانون
نفسه.

 -٥معوقات التنمية المحلية
تواجه الهيئات املحلية تحديات كربى يف عملية
التنمية املحلية عىل خلفية شح املوارد والخربات
وعدم التعامل بشكل منهجي مع الفرص
واإلمكانيات املتاحة ،وتوظيف مقومات التميز
مهما كانت ضئيلة ،بكفاءة تساهم يف تطور
إمكانيات التنمية املحلية ،إن النمط اإلداري الذي
يقوم عىل االرتكان للجباية ومساعدات املانحني،
يحتاج إىل جاب ومتسول وليس إىل إدارة أو
حكومة محلية.

 -٦ضعف اإلمكانيات ومقومات
النهوض الذاتي للهيئات المحلية
شتت التوسع يف عدد الهيئات املحلية وحجمها
اإلمكانيات واملوارد والعوائد املحلية لعدد كبري من
التجماعات السكانية ،األمر الذي أفقد تلك الهيئات
مقومات وفرصا ً كان من املمكن توافرها لتمكني
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تلك التجماعات من امتالك بعض مقومات النهوض
الذاتي ،لكن سياسة الدمج التي اتبعتها وزارة
الحكم املحيل ،لم تعالج أزمة املوارد ،ألن عملية
التكامل أوسع وأعقد من أن ُتحرص بجمع عدد
من الهيئات املحلية ارتجاال ً مع بعضها البعض،
إن عملية الدمج مهمة تحتاج إىل منهج علمي تتم
من خالله دراسة الوحدات املحلية املستهدفة يف
عملية الدمج ،لتحديد إمكانيتها وفرص تطورها
ومواردها وجوانب التميز والتكامل التي تتمتع
بها كل وحدة ،وسبل توظيف ذلك كله بكفاءة يف
عملية الدمج ،وإال تحولت كل وحدة محلية من
الوحدات املشرتكة يف العملية عبئا ً عىل غريها،
وأسقطت الجدوى من عملية الدمج وأفشلتها.

 -٧عدم الوضوح في فرص التميز
والتكامل لدى عدد من الهيئات
المحلية وضعف األداء
يف ظل انتشار قيم التواكل واالعتمادية وانتظار
املنح واملساعدات واملشاريع من السلطة الوطنية
والدول املانحة ،وسوء واألداء ،افتقرت العديد من
الهيئات املحلية إىل القدرة عىل اكتشاف قدراتها
وإمكانياتها املتاحة ،ومعرفة مقومات التميز التي
تمنحها الفرصة للتكامل مع هيئات أخرى تمتلك
مميزات أخرى.

 -٨المعوقات االجتماعية والتاريخية
التكوين والبنى االجتماعية والعوامل التاريخية
والثقافية لها أهمية كبرية يف دفع أو إعادقة
التطور اإلداري والسيايس والتنموي ،وال بد ألي
عملية تخطيط أو تغيري أو تشكيل أو إعادة هيكلة
أو تركيب أن تأخذ بعني االعتبار تلك العوامل
العدد (٢٠١٧ )40

لضمان توافق وتكافؤ املكونات بعضها مع بعض
ما يساهم يف إحداث الرضا االجتماعي الذي يشكل
أحد أهم عنارص التحفيز والقوة للمجتمع املحيل
ليتمكن من استنهاض طاقاته ومقوماته .الرتباط
ذلك بمكونات الهوية املكانية بكل مستويات
تكوينها الوطني والتاريخي واالجتماعي والثقايف.

 -٩فوضى األولويات في مستوبات
ومتطلبات التخطيط اإلقليمي
أثقل التحدي الذي واجه السلطة الوطنية
الفلسطينية والهيئات املحلية ووزارة الحكم املحيل
واملتعلق باالستجابة ملتطلبات التنظيم العمراني
كاهل الجميع ،خاصة بعد أن تسلمت السلطة
الوطنية الفلسطينية من إدارة االحتالل كما ً
هائالً من املخططات الهيكلية والتي كانت مجرد
صور جوية أُسقط عليها خط يحدد نطاق الهيئة
املحلية وحدودها ،ووضع يف إحدى زوايا الصورة
الجوية مفتاحا ً اعتباطيا ً للتنظيم واالستخدامات
العمرانية ،ما تطلب إعادة التخطيط ملعظم
الهيئات املحلية ،ولو قدر أن توفر املال «وهذا
لم يكن» ،الحتاجت الجهات املختصة بالتخطيط
العمراني عرشات السنني إلنجازه ،ما أدى إىل حالة
من الضغط التحتي من الهيئات املحلية ،وأنتج
فوىض استجابات ،غاب عنها التخطيط وتحديد
األولويات .

 -١٠وجود منظومتين للتخطيط
والتنظيم العمراني في منطقة والية
واحدة ،خالفًا للقانون
فما زالت دولة االحتالل وإدارتها املدنية
تحتفظ بمنظومة مستقلة للتخطيط والتنظيم
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العمراني «مجلس أعىل ولجان لوائية للتخطيط
والتنظيم العمراني» خالفا ً للقانون ،فال يجوز
أن تكون هناك منظومتان للتخطيط والتنظيم
العمراني يف منطقة والية واحدة ،إن منظومة
التخطيط والتنظيم العمراني التي ما زال االحتالل
يحتفظ بها عىل الرغم من نقل صالحيات الحكم
املحيل كاملة إىل السلطة الوطنية الفلسطينية وفقا ً
التفاق أوسلو ،ال تستند إىل أي أساس قانوني أو
تعاقدي ،وهي ليست ذات صلة.

نظام الإلقطاع.
تحتاج املواجهة مع دولة االحتالل -جنبا ً إىل
جنب مع عنارص املقاومة األخرى  -عملية سيادة
زاحفه للفلسطينيني عىل أرضهم ،يف مواجهة تغول
االستيطان ،تفتح آفاقا ً
ً
جديدة للتنمية وتطوير
املوارد ،إن رؤية كهذه ال يمكن أن تنجح دون وجود
جهاز مؤسيس إداري ومهني يضع اسرتاتيجية
وطنية إلدارة األرض واملوارد الطبيعية.

ثانيا  -إعادة هيكلة قطاع الحكم
المحلي في ضوء أجندة السياسات
الوطنية

 -١١غياب استراتيجية وطنية للحفاظ
على األرض ومواجهة االستيطان
األرض العامل األهم للحياة ،واملقوم األساس
للوجود الوطني ،والتي تستلب بشكل منهجي
من دولة االحتالل ،وهي العنرص الذي يدور عليه
الرصاع ،وهي املكون الحاسم إىل جانب اإلنسان
يف وجود الدولة والحكومات والهيئات املحلية،
آن األوان أن يكون يف فلسطني رؤية اسرتاتيجية
للتعامل مع موضوعة األرض بكل عنارصها
وأبعادها ،السياسية والوطنية والتحررية،
القانونية والتنظيمية وإدارة املوارد الطبيعة ،فال
يمكن أن يتوافر ألي خطة تنموية أو اقتصادية
فرص النجاح ما لم تتعامل مع موضوعة األرض
بشكل اسرتاتيجي مدرك ملكانها وقيمتها يف
عمليات التنمية والتغري ،وقد شكلت قوانني
التعامل مع األرض يف العديد من تجارب الشعوب
وحركات التحرر أساسا ً لنجاح مهمة التحرر
الوطني وخطط التنمية الوطنية واالقتصادية
والتنموية ،فعىل سبيل املثال أحدث القانون رقم
 10الذي أُقر بعد ثورة الضباط األحرار يف مرص
أساسا ً لتغري كبري أنهى بشكل فوري وجذري

ما تقدم ومثله يف قطاعات العمل الفلسطيني
األخرى ،دفع الحكومة الفلسطينية الحالية إىل
مواجهة أزمة الواقع السيايس العام عىل مستوياته
كافة بوضع أجندة السياسات الوطنية ،من أجل
إعادة صياغة الخطط عىل مستويات العمل كافة
وفق رؤية موحدة وسياسات واضحة ،األمر الذي
تقاطع مع الرضورة امللحة إلعادة هيكلة منظومة
اإلدارة املحلية بكل مكوناتها البنيوية والتنظيمية
والتنموية ،وتطوير البيئة اإلدارية والقانونية
وموارد الهيئات املحلية ،وتحسني األداء وتطويره
لتمكني الهيئات املحلية من القيام بمسؤولياتها
والتوسع يف تقديم خدماتها وتطوير منظومات
التخطيط العمراني املحيل واإلقليمي بما يستجيب
لحاجات املواطن وقضايا التنمية.

الهيئات المحلية وضرورة إعادة
التشكيل
تشمل عملية إعادة الهيكلة إضافة إىل ما ذكرنا،
وضع خطط دمج الهيئات املحلية أو انفصالها ،أو
إلحاقها بهيئات أخرى ،بناء عىل سياسة واضحة
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تأخذ بعني االعتبار إمكانيات الهيئات املحلية
وقدراتها وتميزها سواء يف النهوض الذاتي أو
التكاميل مع هيئات أخرى ،بحيث يستخدم الدمج
حيث يكون الدمج مجديا ً إداريا ً وماليا ً واقتصاديا ً
وتنموياً ،وعادال ً ومتوافقا ً ومستجيبا ً للمكونات
السكانية اجتماعيا ً وسياسياً ،وتتوافر لدى هيئاته
مقومات التميز والتكامل والتطور ،ويستخدم
الفصل حيث يكون الفصل ممكنا ً تنظيميا ً
ومجديا ً ماليا ً وإداريا ً واقتصاديا ً وتنموياً ،وحيث
تمتلك الهيئة مقومات النهوض الذاتي.

ثانيًا :أهداف التغيير في نظام الحكم
المحلي في ضوء أجندة السياسات الوطنية
1.1تحديد نوع اإلدارة املحلية التي نستهدف
الوصول إليها.
 2.2إعادة الهيكلة املتدرجة للهيئات املحلية،
من اإلدارة املحلية إىل الحكم املحيل ،يف حال
اختيارنا لنظام الحكم املحيل ،من خالل:
.أتوسيع صالحيات ومسؤوليات الهيئات
املحلية يف املجاالت اآلتية:
 -اإلداري. -املايل. -إدارة املوارد. -التنظيم العمراني. -التنمية املحلية. -الخدمات.واملسؤوليات
الصالحيات
.بتحديد
املستهدفة بالتغيري.
.تتحديد نوع ومستوى التغيري يف كل
صالحية أو وظيفة أو مسؤولية مستهدفة.
.ثإعداد املتطلبات القانونية «تعديالت
العدد (٢٠١٧ )40

القوانني واألنظمة الالزمة لخدمة عملية
توسيع صالحيات الهيئات املحلية تدريجيا ً
نحو الحكم املحيل».
.جإعداد النصوص املعدلة القانونية املطلوبة
للصالحيات واملسؤوليات املستهدفة
للتغيري.
.ح تقديم التعديالت لجهات االختصاص
إلقرارها ومتابعة تصديقها.
.خدارسة متطلبات التغيريات اإلدارية
واملالية ،وتطوير الهيئة املحلية ورفع
كفاءاتها إداريا ً وفنيا ً ومهنياً.

 -٣إعادة هيكلة الهيئات المحلية من
حيث التشكيل ،التأسيس ،والدمج
والفصل ،والمجالس المشتركة
باالستناد إىل الرضورة والجدوى وإمكانيات
كل هيئة ،ومقومات التميز والتكامل
التي تمتلكها ،وبما يتناسب ويتكامل مع
االسرتاتيجية الوطنية والخطط االقتصادية
والتنموية والعمرانية العامة.
.أوضع قائمة بالهيئات املحلية ،من أجل
تطوير رؤية شاملة لواقع الهيئات
املحلية ،تحدد عالقات بعضها ببعض
ضمن األبعاد املختلفة ،االجتماعية
والتاريخية والجغرافية والديمغرافية،
وفرص ومقومات إعادة هيكلتها وفق
خطط متكاملة.
.ببيان واقع البلديات املشرتكة ودراسة
جدوى االندماج ،يف ضوء التجربة
العملية ،وتعزيز مقومات الديمومة
واالستمرار للنماذج الناجحة ،وإعداد
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خطة الدعم واملساندة للنماذج التي
تواجه صعوبات وعقبات ولديها فرص
االستمرار والنجاح ،ويف املقابل ودون
تردد وضع خطط الفصل للنماذج
الفاشلة والتي ال طائل من استمرار
وحدتها ،ووضع البدائل التي تساهم
يف نهوض الوحدات التي تم فصلها من
خالل تحليل إمكانياتها وميزة وقدرة
التكامل مع هيئات أخرى ،أو تطوير
إمكانياتها المتالك مقومات النهوض
الذاتي ،أو فتح الطريق إلعادة دمجها يف
املستقبل مع هيئات أخرى بعد امتالكها
ملقومات تمكنها من املساهمة يف نجاح
اندماجها من جديد.
.تبيان واقع مجالس الخدمات املشرتكة
بهدف مراجعة تجربتها ،وتعزيز النماذج
الناجحة ومعالجة النماذج التي تواجه
صعوبات ومعوقات ،والترصف بالنماذج
الفاشلة.
.ثتحديد املشكالت يف الهيئات واملجالس
املستهدفة للتغيري وفق الخطة ملعرفة
الصعوبات واملعيقات التي تحول دون
قيام الهيئة بمسؤولياتها ،وتحديد
الجدوى من الدمج والفصل ضمن الرؤية
الشاملة ومقومات ومميزات كل هيئة.
.جدراسة كل حالة عىل حدة وتحديد اتجاه
التغيري «الدمج  ،الفصل ،اإللحاق ،الحل.
.حإعداد املتطلبات الفنية للتغيري «املتطلبات
القانونية واإلدارية ،والتخطيط العمراني
والتنظيم ،وبرامج رفع قدرات الهيئة
املحلية التي يعاد هيكلتها وتأهيلها.

.خضمان تأمني املوارد التي تمكن الهيئة
من القيام بمسؤولياتها واالستمرار
بوظيفتها.
.دإعداد البيئة االجتماعية للتغيري.

 -٤توسيع صالحيات الهيئات المحلية
وفق المراحل اآلتية:
.أمراجعة الصالحيات الحالية «املادة  »15من
قانون الهيئات املحلية لسنة .1997
.ب مرحلة تثبيت الصالحيات ذات الجدوى
والتي تخدم عملية التدرج يف االنتقال من
اإلدارة املحلية إىل الحكم املحيل.
.ت مرحلة إلغاء صالحيات تشكل عبئا ً عىل
الهيئات املحلية وأخرى تشكل عائقا ً لعملية
التطور واالنتقال من اإلدارة املحلية إىل الحكم
املحيل
.ث مرحلة اإللغاء املتدرج الشرتاط توقيع
ومصادقة الوزير أو الوزارة أو مجلس
الوزراء عىل قرارات الهيئات املحلية ،وفق
مراحل التقدم يف االنتقال من اإلدارة املحلية
إىل الحكم املحيل.
.ج مرحلة إضافة صالحيات جديدة وفق
اسرتاتيجية االنتقال املتدرج ،ووفقا ً لخطة
التدرج.
.ح تكون عملية تثبيت الصالحيات عامة
للهيئات كافة أو إلغائها أو إضافتها بنص
التعديل القانوني ،بينما تكون عملية تثبيت
أو إلغاء أو إضافة الوظيفة أو الخدمة قياسا ً
لواقع كل هيئة محلية ومواردها وإمكانياتها
بنص التعديل القانوني.
.خ تصميم معيار قياس مدى تنفيذ الهيئات
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املحلية والتزامها بصالحياتها ،بحيث يكون
جزء من املكون القانوني ،ويعتمد رشطا ً
لحصول الهيئة املحلية عىل استحقاقاتها من
الحكومة املركزية ضمن كل صالحية.

 -٥تحسين أداء الهيئات المحلية
وتطويرها وفق معايير تمكن من
قياس وتقييم مستوى األداء في
المجاالت اآلتية:
.أوضع رؤية متكاملة ملوضوعة الخدمات التي
تقدم من الهيئات املحلية يف ضوء الواقع،
تتوافق مع عملية التغيري ومتطلباتها.
.بتحديد قائمة الخدمات األساسية التي يمكن
للهيئة املحلية أن تقدمها وفقا ً للمادة 15
من القانون ،ضمن قدراتها ومواردها ،وأي
خدمات جديدة تريد إضافتها أو إلغاءها ،عىل
أساس من الرضورة واألولوية واإلمكانيات.
.ت إدخال نموذج الرشاكة مع القطاع الخاص يف
إدارة بعض الخدمات أو خصخصة بعضها
بما بضمن عدم تحول الخدمات األساسية إىل
سلعة تجارية تنافسية ترهق كاهل املواطن.
.ثالتوسع يف تقديم الخدمات وزيادة عدد
املستفيدين «الهدف وصول الخدمة لكل
مواطن مستحق».
.ج توسيع نطاق الخدمات وتغطيتها بما
يضمن القيام بكل مراحل الخدمة ،ووصولها
لكل املنطقة الواقعة ضمن صالحية الهيئة
املحلية.
.ح تحسني جودة الخدمة.
.خ تبسيط اإلجراءات املتعلقة بالحصول عىل
العدد (٢٠١٧ )40

الخدمات ،وإجراءات الرتاخيص واألذونات.
.دتحقيق العدالة واملساواة يف تقديم الخدمات.

 -٦تعزيز المساءلة والشفافية
والمشاركة وقيم الكفاءة اإلدارية
والنجاعة واالستقاللية
-

نظام الشكاوى ،مراكز خدمات الجمهور،إلزام الهيئات بصندوق الشكاوى.
علنية الجلسات ،وحق حضور الجمهورجلسات املجلس «مراقب».
نرش قرارات الهيئة لالطالع العام.اللقاء الدوري املبارش بني الهيئة املحليةوالجمهور.
التخطيط باملشاركة.نرش املوازنة.تفعيل دور املجتمع املدني.-حرية اإلعالم.

 -٧إعادة هيكلة قطاع الحكم المحلي
بالتوازي مع عملية التدرج يف إعادة هيكلة
الهيئات املحلية من اإلدارة املحلية للحكم املحيل،
بما يشمل وزارة الحكم املحيل وصندوق البلديات
واتحاد الهيئات املحلية ،واملحافظات.
 -إعادة هيكلة شاملة متدرجة لقطاعالحكم املحيل ككل.
 -إعادة النظر يف صيغ وأطر الرشاكةوالتعاون والتنسيق ضمن مكونات
قطاع الحكم املحيل ،وزارة الحكم املحيل،
الهيئات املحلية ،اتحاد البلديات ،صندوق
البلديات ،سلطة األرايض ،سلطة البيئة،
سلطة الطاقة ،سلطة املياه ،وزارات
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الصحة والتعليم ،والدفاع املدني ،اللجان
اللوائية للتنظيم العمراني ومجلس
التنظيم األعىل ،الدول املانحة لقطاع
الحكم املحيل.
 -وضع خطة اسرتاتيجية عىل املدىاملتوسط والطويل لقطاع الحكم املحيل
فاعل ومتجانس سياسيا ً وإداريا ً وقانونيا ً
وتنموياً.
 -تعديالت يف قوانني الهيئات املحلية،واملحافظني ،وسلطة األرايض واملياه
والطاقة والبيئة ،يف ضوء أجندة
السياسات الوطنية واالسرتاتيجية
املوحدة لقطاع الحكم املحيل.
 -تشكيل مجلس أعىل لقطاع الحكم املحيلمن ممثلني عن مكونات قطاع الحكم
املحيل كـ«مقدمة الستالمه صالحيات
وزارة الحكم املحيل».

 -8إعادة هيكلة إدارة األرض في دولة
فلسطين
-

-

-

التعامل مع إدارة األرض يف فلسطنيكأحد أهم املصالح الوطنية العليا للشعب
الفلسطيني.
تشكيل اإلدارة الوطنية العليا لحمايةاألرض وحماية وإدارة املوارد الطبيعية.
إعادة هيكلة سلطة األرايض بما يتوافقمع التغيري املتدرج من اإلدارة املحلية
للحكم املحيل.
إعادة النظر يف مناطق الصالحياتاملستندة إىل اتفاق أوسلو ،استنادا ً
لالعرتاف الدويل بفلسطني دولة مراقبا ً

يف األمم املتحدة ،واخرتاق دولة االحتالل
اليومي لالتفاق املذكور.
 -إعادة النظر يف مخططات التنظيمالعمراني بمستوياتها الثالثة الوطني
واإلقليمي واملحيل ،ووضع رؤية وطنية
متكاملة ملنظومة التخطيط العمراني يف
دولة فلسطني تستند إىل أحدث النظريات
ومتطلبات التنمية العمرانية واالقتصادية
ومواجهة االستيطان.
- -استكمال عملية تسوية األرايض.

ثالثًا :الحكم المحلي المفهوم
والوظيفة
بالرجوع إىل عملية تحليل الواقع القائم
والهدف األساس الذي تسعى هذه الخطة
إلنجازه ،وهو عملية التدرج من اإلدارة املحلية
إىل الحكم املحيل ،ولضمان وجود مفهوم موحد
للحكم املحيل ،يُنهي بشكل تام االزدواجية القائمة
بني النص والواقع ،بما يشمل إجراء التعديل
الالزم يف القانون األسايس والقوانني ذات العالقة،
من األهمية بمكان تعريف مفهوم الحكم املحيل
ووظيفته ومصدر صالحياته.

مفهوم الحكم المحلي
الحكم املحيل نظام يتفق مع النظام
الديمقراطي ،فكالهما يرمي إىل إرشاك الشعب يف
إدارة شؤونه املشرتكة ،لكنه يتعلق بمنطقة محلية
معينة أو مؤلفة كجزء من الوحدة السياسية
الرئيسة كاألمة أو الدولة ،يمتلك شخصية اعتبارية
مستقلة ،ـتمارس عملها من خالل هيئة مؤلفة
دستورياً ،كحكومة محلية منتخبة من الجمهور
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املحيل ،تعمل عىل تحقيق املشاركة الشعبية املحلية
والتكامل مع السلطة املركزية ،وتسهل تقديم
الخدمات ،وتحقيق تنمية املجتمعات املحلية.

الدستور مصدر السلطة في نظام
الحكم المحلي
الدستور هو مصدر السلطة يف الحكم املحيل،
وهناك نماذج يف الحكم املحيل تستمد سلطتها
من قانون مستقل يصدر عن الهيئات الترشيعية
«الربملان» ،كما هو الحال يف نيوزيالندا واململكة
املتحدة ،لكنه ال يتبع القانون اإلداري للدولة إن
وجد.

وظائف الحكم المحلي
-

-

-

-

التمثيل الديمقراطي وتأمني املمارسةالديمقراطية عرب املشاركة الشعبية عىل
املستوى املحيل.
تأمني الخدمة للمواطنني يف نطاق سكنهموعملهم ،ومشاركتهم ،وتوزيع األعباء بني
السلطة املركزية والسلطات املحلية.
القيام بمسؤوليات التنمية املحلية،بالتكامل مع االسرتاتيجية التنموية
العامة.
الدور الترشيعي وإصدار القوانني. -صالحيات النظام العام املحيل.

العدد (٢٠١٧ )40

خاتمة
يعترب تصدي الحكومة الفلسطينية لوضع
أجندة للسياسات الوطنية ألول مرة منذ إنشاء
السلطة الوطنية الفلسطينية تطورا ً مهما ً يف أداء
الحكومات الفلسطينية ،غري أن هذا التطور يف
األداء سيبقى تأثريه محدودا ً إن لم تتم ترجمته إىل
خطط وبرامج يف الهيئات والوزارات واملؤسسات
الفلسطينية بكفاءة ترتفع ملستوى ذلك التطور،
األمر الذي يتطلب تغيري األدوات املنفذة يف
املستويات املختلفة ،ألن تلك األدوات من قيادات
وإداريني سيصعب عليها مغادرة النمط التقليدي
الذي تعودت عليه ،ناهيك أن واقع املقرتحات
للخطط القطاعية تشري إىل إعادة العجلة إىل
حيث كانت ،األمر الذي سيفقد أجندة السياسات
الوطنية الجدوى ويخرجها عن األهداف التي
سعت إىل تحقيقها ،وخري مثال عىل ذلك مسودة
قطاع الحكم املحيل ،التي آثرت التهرب من إجابة
السؤال األساس :أي نظام محيل نريد؟.
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سياسة دولية

مستقبل الوطن العربي
في ظل اقتصاد الطوائف
د .أحمد عكاشة*

يعترب الوطن العربي موطن الحضارات
القديمة ،ومنه نشأت املمالك واإلمرباطوريات التي
أغنت املنطقة العربية باآلثار التاريخية التي ال
ً
حارضة للعيان ،وهو مهد الديانات السماوية
تزال
الثالث ،وقد أسس البابليون يف العراق ،والفراعنة
يف مرص ،والكنعانيون يف بالد الشام ...حضارات
عريقة استطاعت ،ألمد بعيد ،لعب دور مهم
وبارز يف تشكيل الخارطة السياسية واالقتصادية
للمنطقة العربية ،وقد توالت الحضارات ،إىل أن
جاءت الحضارة العربية اإلسالمية ،التي استطاعت
ضم املنطقة بأرسها وتوحيدها ،ممتدة يف كل
االتجاهات إىل أوروبا وإفريقيا وجنوب رشقي
آسيا ،وتمكن املسلمون ومن كان تحت لوائهم من
إحداث نهضة يف الكثري من العلوم ،وتسيري تجارة
* باحث يف الشأن الفلسطيني

رائجة شكلت حلقة وصل بني حضارات آسيا
وإفريقيا وأوروبا.
أدرك الغرب منذ بروز ظاهرة االستعمار أن
الوطن العربي بموقعه الجغرايف املتميز ووفرة
إمكاناته االقتصادية الهائلة وثرواته النفطية
ومرياثه الحضاري ووجود اإلسالم فيه ،يشكل
خطرا ً عىل مصالحه ويحد من أطماعه ،لذلك بذل
جهودا ً كبرية لتحجيمه ،واحتواء قدرته ،والعمل
عىل تفتيته وجعله هدفا ً مستمرا ً ملخططاته ،وقد
شكلت اتفاقية «سايكس بيكو» سيئة الصيت
( )1916ومؤتمر فرساي ( )1919الرضبة
القاضية لوحدة العرب وسيادتهم عىل املنطقة
العربية بأرسها ،وظهر منذ ذلك الحني ما يعرف
باألقطار العربية (القطرية) ،التي تقسمها
حدود جغرافية سياسية ،عىل الرغم من وجود
التشابك الديني والتاريخي ،ووحدة الدم واللغة،
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وظل الطموح يساور املواطن العربي يف التكامل
االقتصادي واالندماج للوصول إىل الوحدة العربية.
كانت رغبة الغرب يف إبقاء السيطرة عىل الوطن
العربي والحفاظ عىل املصالح االقتصادية فيه
من ناحية ،وضمان أمن إرسائيل لكرس شوكتهم
وتفتيتهم من ناحية أخرى ،سببا ً يف مسارعة
القادة والساسة عىل حد سواء لوضع مخططاتهم
االستعمارية لتقسيم املنطقة وإعادة توزيعها إىل
دويالت طائفية ،وأصبح تحكم بعض الطوائف
باملقدرات االقتصادية للمنطقة من أخطر الظواهر
التي تمر بالواقع العربي املعارص.

تعريفات:
 الوطن العربي :مصطلح يُطلق عىل الدولاألعضاء يف جامعة الدول العربية ،ويمتد
من الخليج العربي رشقا ً إىل املحيط األطليس
غرباً ،ومن حدوده الشمالية الرتكية إىل املحيط
الهندي وأواسط إفريقيا جنوباً ،ويتكون
الوطن العربي من مساحة جغرافية تربط
بني ثالث قارات وأربعة بحار ،وتبلغ مساحته
الكلية نحو  14,2مليون كم ،2أي نحو %10
من مساحة العالم املسكونة ،ويتكون من 22
دولة وكيانا ً سياسيا ً تتسم بالتجانس النسبي
يف اللغة والثقافة والتاريخ ،وبالتباين الكبري
يف السياسة واالقتصاد والرتكيبة السكانية
()1
واالجتماعية.
 الرشق األوسط :يضم ثالثني دولة وطنية22 ،منها عربية ،ويشمل بلدان شبه الجزيرة العربية
والعراق وإيران وأفغانستان وباكستان وتركيا
وقربص وأثيوبيا وأرترييا وإرسائيل )2(،ويضم
إليه الخرباء يف الواليات املتحدة( )3باكستان
العدد (٢٠١٧ )40

وأفغانستان والدول اإلسالمية املستقلة حديثا ً
يف آسيا الوسطى ،ويقوم التصوّر الغربي
والصهيوني للرشق األوسط عىل افرتاض أن
املنطقة ما هي إال عنارص عرقية ّ
مركبة تتألف
من خليط من الطوائف والشعوب والقوميات،
ويرفض ذلك التصور مفهوم القومية والوحدة
العربية ويحاول إضفاء الرشعية عىل الكيان
الصهيوني ،وقد برز مصطلح الرشق األوسط
مع ظهور االستعمار ،والحركة الصهيونية إبان
خمسينيات القرن التاسع عرش ،واستخدمه
الخبري االسرتاتيجي يف البحرية األمريكية ألفريد
ماهان عام  1902للداللة عىل املنطقة الواقعة
()4
بني شبه الجزيرة العربية والهند.
 الدولة الوطنية :أحد إفرازات مؤتمر فرسايالذي عقد يف باريس 1919م ،حيث بدأ الغزو
االستعماري للوطن العربي مع بزوغ «الدولة
القومية» يف أوروبا )5(،فتأسست الدولة القطرية
العربية يف ضوء التوازنات االسرتاتيجية العاملية
()6
الناجمة عن الحربني العامليتني األوىل والثانية
عملت الحرب العاملية األوىل عىل إنهاك الدولة
العثمانية وتفكيكها ،بينما أنهت الحرب
العاملية الثانية عرص املستعمرات لصالح القوة
األمريكية الجديدة ،وقد حافظت جامعة الدول
العربية عىل القطرية عندما نص ميثاقها يف
مادته الثانية عىل «العمل عىل صون استقالل
الدول العربية وسيادتها».
 اقتصاد الطوائف )7(:الطائفة هي جماعةدينية )8(،أو عرقية ،تكونت لديها قوة عسكرية
محددة ،وأمسكت بزمام األمور يف أحد
األقاليم يف األقطار العربية ،وبالتايل أضحت
تسيطر عىل املقدرات االقتصادية واملالية لهذه
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األقاليم ،وتنزع تلك املوارد من الدولة الوطنية
(القطرية) ،وتستغلها لصالحها ،وتدير دفة
االقتصاد ،بعيدا ً عن معايري العائد القومي
للدولة الوطنية ،أو معايري العائد االجتماعي
للمواطن.
 األمن االقتصادي :يعرف بأنه« :املحافظة عىلالظروف املواتية واملشجعة للزيادة النسبية
يف إنتاجية العمل ورأس املال ،والتي تضمن
لألفراد مستوى معيشة مرتفع ،يتحسن
باستمرار ،مع تأمني وضع اقتصادي عادل
وآمن ،يشجع عىل االستثمار الداخيل والخارجي
والنمو االقتصادي» )9(،وتعرف األمم املتحدة
«األمن االقتصادي» بأن يملك املرء الوسائل
ً
ً
مستقرة
حياة
املادية التي تمكنه من أن يحيا
مادياً ،وما يكفي من النقود إلشباع الحاجات
األساسية وهي :الغذاء واملأوى والرعاية
()10
الصحية والتعليم.
 فرضيات الدراسة :يواجه الوطن العربيحاليا ً تحديات عديدة ،تنبع من مصادر شتى
وتهدد بإلحاق الرضر الفادح ليس فقط
باملستقبل االقتصادي للشعوب العربية ،وإنما
أيضا ً بهويتها وثقافتها ووجودها القومي ذاته،
تتمثل يف القوى اإلقليمية املتحفزة لدور جديد يف
منطقة الرشق األوسط ،وتتمثل مشكلة الدراسة
يف محاولة التعرف إىل أهم وأبرز التحديات
االقتصادية الراهنة التي تواجه الدول العربية
يف ظل انتشار الطوائف وسيطرة بعضها عىل
مقدرات وموارد اقتصادية عربية.
 تساؤالت الدراسة :تسعى الدراسة لإلجابة عنتساؤل رئيس ،يتمثل يف «ما هي أبرز التحديات
االقتصادية التي تواجه الدول العربية يف ظل

سيطرة الطوائف عىل املوارد االقتصادية؟»
ويتفرع من هذا السؤال بعض األسئلة الفرعية:
 ما هي أشكال التحديات التي تواجه الدولالعربية بعد سيطرة الطوائف عىل املوارد
االقتصادية؟
 ما هي اآلثار االقتصادية الناجمة عن تلكالتحديات؟
 كيف تستطيع الدول العربية أن تواجه هذهالتحديات االقتصادية؟
 ما هو مستقبل الوطن العربي يف ظل اقتصادالطوائف؟
 أهداف الدراسة :تهدف الدراسة للوصولإىل األمور اآلتية:
 تسليط الضوء عىل ظاهرة اقتصاد الطوائفيف الوطن العربي.
 توضيح أبرز التحديات االقتصادية التيتواجه الدول العربية ،والوقوف عىل حجمها.
 تقديم بعض التصورات واملقرتحات والسبلملواجهة تلك التحديات.
 أهمية الدراسة :تنبع أهمية الدراسة مناالعتبارات اآلتية:
 تقدم الدراسة إطارا ً نظريا ً يتناول تحديدا ًظاهرة اقتصادية جديدة تتمثل باقتصاد
الطوائف.
 تضيف الدراسة بحثا ً جديدا ً إىل املكتبةالعربية.
 تطرح الدراسة بعض التصورات ملواجهةالتحديات ،ومن ثم دفع مسرية التطور
االقتصادي يف الدول العربية.
 حدود الدراسة :تتناول الدراسة أثر ظاهرة137

كيتشنر ،وهو الذي عني مارك سايكس
ليكون أول خلفائه يف التنفيذ )12(،وهناك
ما يعرف بخطة «عوديد يينون» (شباط
 ،)1982وخطة( )13برنارد لويس (،)1992
وخطة رالف بيرتز (حزيران  )2006تحت
اسم حدود الدم ،وخطة جيفري جولدنربغ
()14
(.)2008
يرى الباحث أن تقسيم الوطن العربي يعترب
مبدأ ً أصيالً يف الفكر الغربي والصهيوني،
كما يرى أن القاسم املشرتك لتلك الخطط
كافة هو تفتيت الوطن العربي وتشتيت
قيادته ،وبعثرة موارده االقتصادية
والسيطرة عليها ،وعدم السماح بوجود أي
من العنارص التي قد تكون سببا ً يف الوحدة
العربية واإلسالمية مرة أخرى ،وضمان
القوة االقتصادية والهيمنة اإلرسائيلية يف
املنطقة.
 األهمية االسرتاتيجية للوطن العربي :يقعالوطن العربي يف ملتقى ثالث قارات ،آسيا
وإفريقيا وأوروبا ،فهو يمتد من خليج عمان
والخليج العربي رشقا ً إىل املحيط األطليس
غرباً ،بطول يزيد عىل  6700كيلو مرت ،بني
خطي  60درجة رشقا ً إىل  17درجة غرباً،
ومن البحر العربي وخليج عدن والصحراء
الكربى يف إفريقيا جنوبا ً إىل جبال طوروس
والبحر املتوسط شماالً ،بعرض يزيد عىل
 4500كيلو مرت بني خطي عرض  2جنوبا ً
إىل  37شماالً ،وهو من أكرب مساحات
العالم ،وتقع نحو  %23من مساحته
يف قارة آسيا ،والباقي يف قارة إفريقيا،
وتعترب املنطقة العربية من أكثر مناطق

اقتصاد الطوائف ،ولذلك تركز عىل الدول
العربية التي انقسمت مواردها االقتصادية
بني الدولة الوطنية والطوائف األخرى
املوجودة بها ،وال يهتم البحث بدول الربيع
العربي ،التي استقرت نسبيا ً بعد تغيري
نظام الحكم املوجود ،ولم يحدث فيها رصاع
طائفي.
 منهج الدراسة :استخدم الباحث املنهجالوصفي التحلييل للوصول إىل أهداف
الدراسة.
 الدراسات السابقة :لم يقف الباحث عىلأي دراسة ،عىل حد علمه ،تهتم بدراسة
ظاهرة اقتصاد الطوائف يف الوطن العربي،
أو دراسة أبعاد الطائفية ماليا ً واقتصادياً.

الفصل األول :الوطن العربي
في الوضع الراهن
 الوطن العربي يف الفكر الغربي :لمتكن اتفاقية «سايكس بيكو» 1916م
هي األخرية يف الفكر الغربي التي عملت
عىل تقسيم الوطن العربي إىل ما يزيد عىل
عرشين دولة قطرية ،فقد عرف التاريخ
خططا ً أخرى تسعى إىل مزيد من الترشذم
والتفكيك للحالة العربية ،وتسهيل سيطرة
الغرب عىل مقدرات املنطقة وثرواتها،
واالستيالء عليها والتخلص من اإلشكاالت
العديدة التي تعاني منها االقتصاديات
الغربية من ناحية ،وتعزيز دور إرسائيل يف
املنطقة من ناحية أخرى )11(،وأول مهنديس
التقسيم والتفتيت كان اللورد الربيطاني
العدد (٢٠١٧ )40
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العالم توتراً ،ملا لها من أهمية اقتصادية
()15
واسرتاتيجية تخضع ملصالح دول كربى،
وقد شهدت عرب تاريخها الطويل العديد من
الحروب ،منها الحروب العربية اإلرسائيلية،
والحرب العراقية اإليرانية ،وغزو العراق
للكويت ،واالحتالل الغربي للعراق عام
 ،2003واملشكلة النووية اإليرانية ،وهي
()16
أغنى املناطق يف العالم بالنفط واملعادن.
 الواقع االقتصادي العربي :بلغ عدد سكانالوطن العربي عام  2014نحو  378مليون
نسمة )17(،يشكلون ما نسبته  %5من سكان
العالم ،ويصل إجمايل القوة العاملة فيه إىل
نحو  124مليون عامل ،يمثلون  %33.2من
إجمايل عدد السكان ،ومعدل النمو السكاني
 ،%2.2ويصل معدل البطالة إىل  ،%15وقد
بلغ الناتج املحيل اإلجمايل العربي ()2014
نحو  2757مليار دوالر أمريكي باألسعار
الجارية )18(،مقابل  2717مليارا ً (،)2013
ليصل معدل النمو إىل نحو  ،%1.5بينما بلغ
املعدل نحو  ،)2013( %3ومتوسط نصيب
الفرد العربي من الناتج املحيل اإلجمايل
 8004دوالرات للعام نفسه ،باملقارنة مع
 8069دوالرا ً ( ،)2013بانكماش قدره
.%0.81
ينتج الوطن العربي  %25.8من إنتاج العالم
من النفط ،ويمتلك  %50.3من احتياطات النفط
العاملية ،وينتج أيضا ً  %13.1من اإلنتاج العاملي
من الغاز الطبيعي ،ويمتلك  %29.1من االحتياطي
()19
العاملي.
يمكن القول إن الوطن العربي يواجه مأزقا ً

خطريا ً يتمثل يف التفاوت الشاسع يف الواقع
االقتصادي العربي ،يف مستويات الدخل ،وحجم
املوارد واإلمكانات ،وحجم الديون العربية الذي
فاق املعدل الطبيعي للمديونية ،وتؤكد اإلحصاءات
الخلل الواضح يف نقص االحتياجات األساسية،
ونحو  %13من السكان يف العالم العربي ال
يتوقع لهم البقاء عىل قيد الحياة حتى سن 40
سنة (معدل ارتقاب العمر) ،وتشري اإلحصاءات
إىل وجود  51.8مليون أمي يف املنطقة العربية،
أما نسبة األطفال غري امللتحقني بالنظام التعليمي
فقد بلغت نحو  45 ،%40مليون شخص ال تصلهم
مياه نقية ،ونحو  29مليون شخص ال تشملهم
الخدمات الصحية ،ونحو  50مليون مواطن عربي
يتنفسون هوا ًء ملوثا ً تلوثا ً شديداً ،ويتطلب األمر
كذلك زيادة اإلنفاق العام املوجه للتنمية البرشية
يف العالم العربي ،حيث إنه وعىل الرغم من الثروة
املوجودة ،فإن اإلحصاءات تؤكد تواضع مؤرشات
التنمية البرشية التي تصل إىل  %68من إجمايل
()20
الناتج املحيل.
مازالت أسواق املال العربية تعاني من عدم
النضج ،حيث ينخفض معدل االدخار يف معظم
الدول العربية نتيجة قصور األوعية املالية وبالذات
أسواق املال )21(،والقيمة السعرية لألموال مازالت
منخفضة ،حيث تصل يف مرص إىل  %13من الناتج
املحيل اإلجمايل ،ويف املغرب إىل  ،%17ويف تونس إىل
 ،%22أما إنشاء البورصات العربية فيقترص عىل
دول محددة دون غريها ،ولذلك يتوجب تفعيل
األسواق املالية العربية ،وإعادة صياغتها عىل نحو
يجعلها يف وضع املنافسة يف األسواق العاملية.
ترتتب عىل النقص الواضح الذي تعاني منه
الدول العربية يف مجال تكنولوجيا املعلومات آثار
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سلبية عىل التنمية االقتصادية )22(،ولذلك فهي
ملزمة باإلرساع يف زيادة مهارات قواها العاملة،
وبالذات إذا كانت تملك املوارد وقاعدة رأس املال
()23
البرشي الكافية.

الفصل الثاني :مستقبل الوطن العربي
في ظل التكامل والوحدة
 واقع التكامل العربي يف ظل الدولة الوطنية:يمكن القول إن التكامل االقتصادي العربي
يتمثل يف إعادة دمج االقتصاديات العربية
مع بعضها ،بهدف تكوين وحدة اقتصادية
كبرية ،تشكل القاعدة املادية األساسية
عىل طريق إقامة الدولة العربية الواحدة،
باعتبار أن هذه الصيغة رضورة تاريخية
يفرضها واقع األمة العربية ومصريها
املشرتك نحو الوحدة والتي تؤدي إىل
الخالص االقتصادي واالجتماعي )24(،والتي
من شأنها القضاء عىل التخلف والسري نحو
التنمية الشاملة )25(،وهي الحتمية الوحيدة
أمام األمة العربية إلنهاء تبعيتها لالقتصاد
الرأسمايل )26(،وعرفها آخرون بأنها العملية
التي تسعى إىل تعزيز الروابط بني الدول
املعنية والوصول بأقطارها إىل قدر من
التجانس والتماسك ،يحول مجتمعاتها
إىل مجتمع واحد ،بأبعاده االقتصادية
()27
واالجتماعية والثقافية والسياسية،
وتمثل الطريق األفضل نحو االستغالل
األمثل للموارد االقتصادية العربية ،باتجاه
تعجيل التنمية االقتصادية لصالح الشعوب
العربية ،فالعالم اليوم ال يحرتم إال الكيانات
العدد (٢٠١٧ )40

الكبرية )28(،حيث أصبحت مسألة التكامل
االقتصادي بني شعوب األرض املختلفة
ظاهرة بارزة يف العالم ،حتــــى سمي
عرصنا الراهن عرص التكتالت االقتصادية،
فمحاوالت التكامل االقتصادي لم تعد
قارصة عىل تلك الشعوب التي تنتمي إىل أمة
واحدة ،فقد تعدتها إىل شعوب تنتمي إىل
أن بعضها يضم شعوبا ً
أمم مختلفة ،حتى ّ
عانت من الحروب الطويلة املروعة بينها،
وخري مثال عىل ذلك السّ وق األوروبيـــة
()29
املشرتكة.
بدأت الدول العربية فور حصول عدد منها
عىل االستقالل من نري االستعمار يف االتجاه نحو
التكامل االقتصادي واالندماج ،الذي يحقق الفوائد
االقتصادية الكثرية لدول التعاون العربي ،وفور
تأسيس الجامعة العربية عام 1945م انطلقت
مجموعة من األجهزة واملؤسسات االقتصادية يف
ذلك االتجاه )30(،عىل شكل اتفاقيات ،وقد وقعت
األطراف املعنية باملشاركة يف الجامعة العربية
عام 1953م اتفاقيات لتسهيل التبادل التجاري
عن طريق الرسوم الجمركية عىل السلع العربية
وإيجاد ما يعرف بالدولة األوىل بالرعاية ،وكان ذلك
أوىل بشائر التكامل االقتصادي العربي ،كما جرت
محاولة أخرى عام 1957م للتكامل االقتصادي
تمثلت يف إزالة العقبات القانونية واإلدارية التي
تواجه انتقال السلع وعنارص اإلنتاج ،كما شهد
العام 1964م مضاعفة العمل الجماعي العربي
بعد عقد اتفاقية الوحدة االقتصادية بني  15دولة
عربية ،حيث تأسس الهيكل املوحد لالتفاقية التي
عرفت فيما بعد بالسوق العربية املشرتكة )31(،كما
كانت املشاريع العربية املشرتكة من الخطوات
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اإليجابية يف مسار التكامل االقتصادي العربي،
نظرا ً ألهميتها يف دفع الخطوات اإليجابية لتحقيق
منافع اقتصادية للوطن العربي ،عن طريق إقامة
نشاط تجاري أو مايل أو خدمي.
عىل الرغم من اآلثار السيئة التي خلفتها
خسارة العرب يف حرب 1967م ،فإن جهود
التكامل االقتصادي استمرت ولكن بوتائر بطيئة
ولم ُ
تخل من التعثر ،إىل حني هب العرب معاً ،يف
حرب ترشين األول عام 1973م وما تركته من
آثار الستعادة املجد العربي ووقوف العرب إىل
جانب مرص وسورية )32(،ما ألحق هزيمة بالكيان
اإلرسائييل ،وقد عاد العمل العربي بعد ذلك إىل
أشكال أخرى تمثل يف التعاون والتنسيق الجزئي.
مقومات التكامل والوحدة العربية :تتوافر
يف الوطن العربي العديد من املقومات األساسية
لقيام التكامل االقتصادي وإيجاد بنية مالئمة
لعملية التنمية الشاملة )33(،ويف الظروف الراهنة
فإن االنطالق من اعتبار كل الوطن العربي
إطارا ً عاما ً لتحرك املقومات االقتصادية العربية
رضوري عند الرتكيز عىل قضية التكامل ،وتسهم
عملية التكامل يف ترميم الخلل القائم يف هيكلية
االقتصاد العربي ،وذلك إذا تكيّف اإلطار السيايس
واإلداري بالشكل املالئم ليفعّل حركة اإلنتاج بني
الدول العربية أي داخل الوطن العربي كوحدة
اقتصادية ،والتعامل مع الوطن العربي كوحدة
سياسية ترتكز إىل وحدة اللغة والتاريخ والعطاء
الحضاري واآلمال واملصالح املشرتكة ووحدة
الجغرافية ،وهذه الخصائص وامليزات تشكل
مرتكزا ً لعملية التكامل يف أبعادها السياسية
واالقتصادية واالجتماعية.

يمتد الوطن العربي عىل مساحة شاسعة جداً،
()34
يملك موارد اقتصادية كبرية متعددة ومتنوعة،
سواء كان ذلك عىل الصعيد الزراعي أو الصناعي،
ويف إطار تلك املساحة تتنوع املناخات والتضاريس
وأنواع الرتبة وتتعدد مصادر املياه التي تبلغ نحو
 370مليار م ،3يستغل منها حاليا ً  175مليار
م 3فقط ،ولهذا تتعدد وتتنوع املحاصيل الزراعية
والثروات املعدنية ومصادر الطاقة من النفط
إىل الغاز ومصادر الطاقة املتجددة مثل الرياح
والحرارة.
يرى الباحث أن الوطن العربي باالعتماد عىل
وفرة املوارد االقتصادية وتنوعها ،يمكن أن يحقق
تكامالً اقتصاديا ً يشكل عامالً مساعدا ً لتوفري
األموال الالزمة الكتشاف واستثمار املوارد املتاحة
وغري املستثمرة ،وتحقيق استثمار نوعي وكمي
مناسب للموارد املستثمرة.
ترتكز السوق العربية إىل االمتداد الجغرايف
الواسع للوطن العربي ،والتعداد الكبري
للسكان الذي وصل إىل نحو  378مليون نسمة
( )35(،)2014فالسوق العربية سوف توفر عامالً
مساعدا ً لترصيف فائض اإلنتاج املتوافر لدى كل
دولة ،من خالل التجارة الداخلية بني األقطار
العربية ،والتجارة الخارجية مع الدول األخرى.
يرى الباحث رضورة توخي الحذر من
أطروحات ومحاوالت اندماج االقتصاد العربي
يف اقتصاد الدول املتقدمة ،يف ظل الدولة العربية
القطرية ،حيث ال تقاس درجات االندماج بمقياس
كثافة التبادل التجاري فقط ،نظرا ً لخطورة
االنكشاف االقتصادي العربي ،والبد من إضافة
معايري أخرى )36(،منها معيار كثافة االعتماد عىل
التبادل التجاري ،ويتوجب كذلك توخي الحذر
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من التعامل الواسع مع املؤسسات املالية الدولية،
واالعتماد املفرط عليها ،عىل الرغم من الوفرة
النسبية يف املوارد املالية العربية ،واالستخدام
الكثيف لتسهيالت االقتصاد الغربي يف مجاالت
االتصال واإلعالم ،يالحظ أن قدرا ً كبريا ً من
الواردات هي من النوع االستهالكي التي يمكن
االستغناء عنه يف سبيل توفري املزيد من املوارد
املدخرة لالستثمار املنتج ،وكذلك أن قدرا ً كبريا ً
من الواردات االستهالكية الرضورية يمكن إنتاجه
يف املنطقة ،يف ظل سياسة التعاون والتكامل
املفرتضة ،ويمتلك الوطن العربي كوادر مختلفة
ومتنوعة سواء كان ذلك عىل الصعيد التكنولوجي
أو اإلداري )37(،ومن العوامل التي أسهمت يف
تحقيق ذلك اتساع التعليم األكاديمي.
يحوي الوطن العربي حتى  2012نحو 500
()38
جامعة ،وتنترش فيه مراكز البحث العلمي،
وتتنوع حقول االختصاصات يف املراحل التعليمية
املختلفة ،ويضم الوطن العربي العديد من الكوادر
االقتصادية املدربة باإلضافة إىل توافر البنى
والوسائل املساعدة لعملية التكامل ومنها نظم
االتصاالت املختلفة من شبكات الهاتف ووسائل
االتصال املتطورة ووسائط النقل املختلفة،
()39
والطرق الربية والبحرية والجوية.

عوامل النجاح والفشل في التكامل
االقتصادي العربي
ما من شك يف أن خيار التكامل االقتصادي
والوحدة العربية مطلب للمواطنني يف األقطار
العربية كافة ،وأن هذه الوحدة رضورة تاريخية
وقضية نضالية تتطلبها الظروف والتحديات
الراهنة التي تواجه العرب يف ظل املؤامرات التي
العدد (٢٠١٧ )40

تحاك ضد األمة العربية ومصريها ،ومستقبل
وجودها ،من األطراف الغربية والصهيونية
واإلقليمية األخرى عىل حد سواء ،وهذا يستلزم
()40
بذل جهود حقيقية للوصول لذلك الطموح،
ومعالجة نقائض التنمية العربية ،ومراجعة
برامج اإلصالح االقتصادي ،والتصدي لالخرتاق
الخارجي ،باإلضافة إىل إعادة بناء املؤسسات
واألطر املؤسسية الالزمة وتفعيلها.
يف املقابل ،هناك عوامل تركت أثرا ً بالغا ً عىل
مستقبل التكامل االقتصادي العربي )41(،وساهمت
بدرجة ما يف إفشال هذا الطموح ،ومن بني هذه
اإلشكاالت التبعية االقتصادية واملالية للغرب،
واالختالالت االقتصادية الهيكلية ،باإلضافة إىل
اقتصار التكامل عىل مرشوعات قطرية مقطوعة
الصلة بغريها ،وغياب الجهة العربية املركزية
()42
املسؤولة عن التخطيط والتنسيق الفعال،
وتعدد املنظمات واألجهزة واملؤسسات العربية
وتضارب اختصاصاتها وصالحياتها ،واعتماد
الكثري من مرشوعات التكامل عىل تقنيات صناعية،
ال تفي بحاجات املجتمع العربي ،وتساهم يف
تعميق التبعية االقتصادية للعالم الخارجي.

آثار التكامل االقتصادي عىل مستقبل
الوطن العربي:
يفرض التكامل العربي البيئة املناسبة
واملتاحة يف تعزيز فرص الطلب الفعال يف املجتمع
العربي )43(،من خالل توسيع قاعدتي الطلب
والعرض وترسيخهما ،ويساهم التكامل والتعاون
االقتصادي يف توحيد الجهود املبذولة لخدمة
أهداف األمة العربية )44(،وتهيئة االقتصاد العربي
المتالك ما يعرف يف األدب االقتصادي ببواعث
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الدفعة القوية ،التي توفر فرص النجاح النطالق
اسرتاتيجية تنموية حقيقية )45(،ويؤدي كذلك إىل
نرش األمن واالستقرار ،ورفض االقتتال الداخيل
مما يقوي االزدهار االقتصادي ،ويحسن مستوى
املواطن العربي ويرفع مستوى معيشته ،كما
يعزز التعاون االقتصادي العربي فرص تحسني
ظروف العمل ،وتطوير املوارد الطبيعية املشرتكة،
واالستخدام األمثل لها والوصول إىل التوظيف
الكامل ،إضافة إىل ذلك يسهم التعاون االقتصادي
العربي يف تعميق قاعدة التخصص يف اإلنتاج
والخدمات )46(،وتوفري امليزة النسبية يف اإلنتاج
التي تساهم يف تخفيض التكاليف النسبية.
كما يشجع التعاون االقتصادي العربي عىل
إيجاد قاعدة اقتصادية موحدة لرتشيد استخدام
املوارد العربية ،باإلضافة إىل تطوير املوقع العربي
يف تقسيم العمل وتحسني قوة املساومة التفاوضية
لألمة العربية ،ويف موضوع الحروب املستمرة التي
تخوضها األقطار العربية ضد بعضها البعض،
سنجد أن التكامل والتعاون االقتصادي العربي
سيعمل عىل خفض اإلنفاق العسكري العربي
املوجه للداخل العربي ،وزيادة اإلنتاج العربي
()47
الذاتي من العتاد الحربي.
كما يؤدي التكامل االقتصادي واالندماج
العربي وصوال ً للوحدة الشاملة إىل تسهيل انتهاج
سياسة مشرتكة ضد األخطار الخارجية ،وتعزيز
ضمان األمن القومي العربي ،مما يسهم يف خفض
الحاجة إىل الواردات العسكرية عالية التكلفة،
كما أن وجود سياسة إنتاجية عربية مشرتكة
يسهم يف تحقيق قدر ملموس من توسيع دائرة
اإلنتاج املحيل بإنقاذ الزراعة العربية من التدهور،
وتطوير القطاع الصناعي )48(،وإذا ما استطاع

العرب تطوير اإلنتاج الذاتي من األسلحة والعتاد
الحربي والوصول إىل رص الصفوف ،فستكون
هناك إعادة للنظر يف تقييم الحاجات الدفاعية،
والتوجه إىل خفض املوازنات العسكرية ،خاصة
أن قسما ً كبريا ً من ترسانات األسلحة العربية
الضخمة املتوافرة حاليا ً غري موجهة ملعارك
تحرير األرض العربية وحماية أمنها القومي من
التهديد الخارجي كما أثبتت التجارب الكثرية
خالل السنوات املاضية.

الفصل الثالث :مستقبل الوطن العربي
في ظل األوضاع الراهنة
 آثار اقتصاد الطوائف عىل مستقبل الوطنالعربي
 -1غياب االستقرار السيايس ،وهبوط
التوقعات االقتصادية
يعد االستقرار السيايس واالجتماعي أحد أهم
املقومات البديهية للتنمية االقتصادية ،وهذا يعني
أن اختالله دليل عىل اختالل مسرية التنمية ،وتشري
الدراسات التطبيقية إىل أن من أهم أسباب التخلف
يف كثري من الدول النامية االضطرابات السياسية
واالجتماعية التي تسود فيها ،نظرا ً لدورها يف
()49
هبوط التوقعات االقتصادية تجاه املستقبل،
حيث تعتمد الكثري من العالقات االقتصادية عىل
الدور الحيوي الذى تلعبه توقعات األفراد يف
التأثري عىل سلوك الظاهرة محل الدراسة ،ويلقي
نشوب الحرب يف حد ذاته بظالل سلبية عىل املناخ
االقتصادي للمنطقة ،فاألحداث تؤكد زيادة حدة
االضطرابات السياسية واألمنية فيها ،مما يعني
أنها غري مؤهلة بشكل كاف الستقدام استثمارات
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أجنبية مبارشة ،وقد خفض البنك الدويل تقديراته
للنمو االقتصادي يف املنطقة العربية لعام ،2015
إىل  ،%2.6أي أقل قليالً من النمو يف ،2014
بانخفاض  0.2نقطة مئوية عن توقعاته يف
ترشين األول  )50(2015وإذا ما انخفضت تلك
التوقعات ،فإنها سترتك آثارا ً وخيمة عىل املتغريات
االقتصادية الكلية التي تتمثل يف االستثمار
واالدخار ،والطلب الكيل والبطالة ،مما سينعكس
سلبا ً عىل معدالت النمو االقتصادي.
 -2تراجع االقتصاد العربي ،وهبوط حصة
املواطن يف املؤرشات االقتصادية الكلية
يؤدي هبوط حصة املواطن العربي من النمو
والدخل ،وحصته من التكوين الرأسمايل ،إىل
إضعاف فرص االدخار واالستثمار وتراكم
الثروة القومية للمجتمع ،وهذا يعني باألساس
انخفاض مستوى الطلب الفعال ،وإذا انخفض
الطلب الفعال فسيؤدي ذلك حتما ً إىل تخفيض
قدرة املواطن عىل املساهمة يف التنمية االقتصادية
للمجتمع ،وعدم قدرته عىل تطوير الرتاكم
()51
الرأسمايل الوطني.
 -3بعثرة املوارد االقتصادية ،وصعوبة
تبادلها بني األقاليم العربية ،واستمرار الندرة
النسبية يف عنارص اإلنتاج
يؤدي وجود الطوائف يف الدولة الوطنية العربية
إىل بعثرة حجم املوارد الوطنية وتخفيضها( )52يف
كل واحدة منها ،نظرا ً للسعي الدؤوب من جانب
كل طائفة للسيطرة عىل ما يمكن االستحواذ عليه
من املوارد املالية واالقتصادية وذلك لالستفادة
منها يف ضمان بقائها وتوسيع نفوذها ،وتستخدم
العدد (٢٠١٧ )40

الطوائف األساليب املتاحة لها كافة إلحكام
سيطرتها ،فمنها العسكرية وهي أخطر وسائل
االستحواذ (داعش ،الحوثيون) ،ومنها االرتباط
املبارش بالخارج (الحالة اللبنانية) ،وأقلها بروز
النزعة الدينية والعرقية للدخول بما يعرف
باملحاصصة الطائفية يف الحكم واقتسام املوارد،
ولعل من أول األخطار التي تواجه االقتصاد
العربي تعذر تبادل عنارص اإلنتاج بني دول
الوطن العربي بالتكلفة السوقية ،وإضافة حالة
جديدة من الندرة النسبية ،وإضافة التكاليف
األمنية الباهظة التي يتطلبها مرور املوارد بما
تشمله من عنارص إنتاج أو منتجات مصنعة ،بني
املناطق املقسمة طائفيا ً والتي تكون بحالة نزاع
مع الدولة الوطنية.
يؤدي اقتسام املوارد بني الدولة والطوائف
فيها إىل تقليص حجم املوارد املتاحة للدولة
الوطنية وإضعاف قدرتها السيادية عىل التخطيط
والتنمية والتحكم يف السياسة االقتصادية )53(،كما
يؤدي حتما ً إىل إضعاف قدرة الدولة الوطنية عىل
مواجهة التحديات الراهنة بتعقيداتها وتداخالتها
()54
اإلقليمية والدولية.
كما تؤدي سيطرة الطوائف عىل املوارد العربية
إىل توجيه الجزء الكبري من تلك املوارد لتغطية
اإلنفاق العسكري يف رشاء األسلحة والعتاد
الحربي لضمان قوة الطائفة وتفوقها الحربي،
ضد الدولة الوطنية أو ضد الطوائف األخرى التي
قد تصارعها نفوذها.
 -4غياب فرص الوحدة االقتصادية ،واختفاء
وفرات اإلنتاج الكبري ،وضياع فوائد اتساع
السوق
تحولت االقتصادات العربية إىل وحدات
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صغرية )55(،ال تقوى عىل الوصول إىل ما يعرف يف
األدب االقتصادي بحجم اإلنتاج الكبري ،وتمكنت
الدول االستعمارية بعد ذلك بسهولة ويرس من
إلحاق كل دولة عربية منفردة يف عجلة التبعية
االقتصادية لالستعمار ،الذي سيعمل عىل استمرار
حالة الضعف االقتصادي والتخلف لكل كيان
عربي ،ولن تكون السوق العربية الرحبة متاحة
لإلنتاج العربي بأكمله ،ولن يفلح اإلنتاج العربي
يف التخلص من فائضه ،مما سيؤدي إىل تعرض
اإلنتاج العربي للهزات والدورات االقتصادية يف
الركود والكساد ،وسيصبح من اليسري عىل الغرب
جلب فائض اإلنتاج األوروبي إىل السوق العربية
بأثمان احتكارية ،والتخلص من األزمات البنيوية
يف االقتصاد الغربي.
 -5انخفاض مستوى االحتياطي العربي من
النقد األجنبي:
من املعروف أن احتياطي النقد األجنبي
يساعد الدولة عىل الوفاء بالتزاماتها أمام الدول
األخرى ،وسداد ديونها الخارجية ،كما يساهم يف
تعزيز قدرة الدولة عىل تبني سياسة نقدية أكثر
وضوحاً ،حيث إن وجود ذلك االحتياطي يؤدي
إىل تحقيق االستقرار يف قيمة العملة املحلية ،مما
يقلل من وجود التضخم ،ومن يعش يف إحدى دول
الطوائف يشهد تراجع قيمة العملة املحلية ،حيث
سيتوزع النقد األجنبي بني خزائن الدول القطرية
العربية ،أو يف جيوب زعماء الطوائف ،مما يؤدي
إىل تبعثره وعدم قدرة الدول العربية منفردة عىل
وضع سياسة موحدة لالستفادة من النقد األجنبي
()56
لخدمة األطراف كافة.

 -6اضمحالل الدور القيادي لألمة العربية
يف االقتصاد العاملي ،وبروز دور الكيان
()57
اإلرسائييل وكيانات أخرى
يهدف مرشوع التفتيت الصهيوني األمريكي إىل
تجزئة الوطن العربي وتفتيت كياناته السياسية،
وصوال ً إىل تقليص دور الدولة العربية ،ومنع
ظهور أي قوة إقليمية عربية محتملة تسيطر عىل
املنطقة ،وتفرض نوعا ً من السيطرة االحتكارية
عىل برتول الرشق األوسط )58(.وتتمثل هذه الرؤية
يف االسرتاتيجية الصهيونية باخرتاق املجال
االقتصادي العربي وتمزيقه )59(،وتحويل إرسائيل
إىل قطب إقليمي فاعل يف املنطقة )60(،وتقويض
اإلمكانات املستقبلية للتكامل االقتصادي العربي،
مما يسهل إدخال الكيان الصهيوني مع الدول
العربية يف النظام االقتصادي ،ويرى قادة
هذا املرشوع أنه يتوجب إلغاء دور جمهورية
مرص العربية القيادي يف األمة العربية ،سياسيا ً
واقتصاديا ً واجتماعياً )61(،ويليه إضعاف دور
اململكة العربية السعودية ودول الخليج العربي،
بعد أن نجحوا يف إضعاف العراق وتشتيت
أراضيه وموارده بني الطوائف ،وما تاله من
تمزيق لإلمكانات واملوارد العربية السورية ،وال
يوجد أبلغ شاهد يف هذا اإلطار من ترصيحات
()62
أحد الزعماء الصهاينة املعربة عن هذا الطموح
والتي يرى فيها أن العرب قد جربوا قيادة مرص
للمنطقة مدة نصف قرن دون جدوى عىل حد
زعمه ،ويطالبهم باتخاذ إرسائيل قائدا ً جديدا ً لهم.
 -7عرص الطوائف الثاني يهدد مصري األمة
العربية ويزلزل بقاءها.
كان للفرقة العنرصية التي سادت عهد ملوك
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الطوائف األول بالغ األثر يف ضياع الحضارة
العربية واإلسالمية يف األندلس )63(،فلم تستطع
األندلس أن تسرتد وحدتها اإلقليمية املعهودة،
وال أن تعيد تماسكها ،عىل الرغم من محاوالت
املرابطني واملوحدين لجمع شملها وصد العدوان
عنها ،وإذا كان الحال كذلك ،فإن الباحث يرى أن
عهد الطوائف الثاني الذي يعصف باألمة العربية
يف الوقت الراهن ،والذي بدأ يمزق دول الوطن
العربي ،قد يشكل خطرا ً بالغا ً عىل الحضارة
العربية )64(،ومن املمكن أن يسبب للحضارة
العربية املصري نفسه الذي آلت إليه الحضارة
األندلسية ال سمح اهلل.
 األثر االقتصادي واملايل للطائفية يف الوطنالعربي
اختلف اقتصاد الطوائف يف نشأته يف العالم
العربي ،حيث نشأت الطائفية يف كل من العراق
ولبنان ،والسودان ،يف وقت مبكر ،إال أن أحداث
الربيع العربي وثوراته ،أضافت الطائفية
املسلحة إىل كل من سورية واليمن وليبيا ،ليربز
يف االقتصاد العربي ما يمكن تسميته اقتصاد
الطوائف ،حيث ساهمت القوة التي تمتلكها
بعض الطوائف يف السيطرة عىل مقدرات البالد،
ومنازعتها سلطة الدولة الوطنية عىل اقتسام
املوارد املالية واالقتصادية واالستحواذ عليها،
ويمكن القول إن االقتصاد العربي بشكل عام،
واقتصاد الدولة املعنية قد تعرض لرضر واضح
وخسارة جسيمة بعد فقدان جزء من املوارد من
نشاطها االقتصادي ،وضياع حجم كبري من أموال
ميزانياتها ،ما أصابها بالعجز والرتاجع يف األداء
املايل واإلداري وأدى إىل انكشاف قدرة الدولة
العدد (٢٠١٧ )40

الوطنية عىل الوفاء بالتزاماتها أمام مواطنيها،
وأمام العالم الخارجي.
يمكن القول إن اآلثار االقتصادية لظاهرة
اقتصاد الطوائف قد تلقي بظاللها عىل الدولة
الوطنية التي تنترش فيها ،أو قد ينترش ذلك األثر
ليطال دوال ً أخرى بجوارها ،أو تربطها عالقات
اقتصادية بها ،ولذلك يكون األثر مبارشا ً أو
غري مبارش ،وقد حاولت الكثري من املؤسسات
الدولية ،ومؤسسات البحث العلمي والدراسات
االسرتاتيجية بيان اآلثار االقتصادية أو املالية
للطوائف يف العالم العربي ،إال أن تلك الدراسات
يغلب عليها الطابع السيايس ملنفذيها ،ووجهة
نظر معديها )65(،ويرى الباحث أن بعض تلك
الدراسات لم تفرق بني نتائج الربيع العربي
ونتائج الطائفية.
 اآلثار االقتصادية املبارشة القتصادالطوائف
تأثرت اقتصاديات البلدان العربية التي شهدت
السيطرة االقتصادية الطائفية ،أو املحاصصة
يف املوارد تأثرا ً مبارشا ً من سيادة تلك الظاهرة،
وتختلف تلك اآلثار من دولة إىل أخرى ،وذلك
حسب حجم القوة العسكرية التي تتمتع بها
الطائفة أمام الدولة الوطنية من ناحية ،باإلضافة
إىل حجم املوارد التي تتوفر لتلك الدولة العربية
من ناحية أخرى.

أوالً :العراق
يحتل العراق الركن الشمايل الرشقي من
الوطن العربي ،ويطل عرب ساحله الجنوبي عىل
الخليج العربي ملسافة  60كم ،وتبلغ مساحته
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نحو  435052كم ،2ويعترب من أفضل املناطق
االقتصادية العربية نظرا ً للثروة النفطية الهائلة
التي يمتلكها ،باإلضافة إىل املستوى العايل من
التقانة والتنمية البرشية التي سادت االقتصاد
العراقي قبل الحصار والحرب ،وانزلق االقتصاد
العراقي يف االضطراب بعد دخوله حرب الخليج
األوىل عام  ،1980وخرج عىل أثرها بمديونية
ً()66
كبرية ،وما لبث أن ارتكب خطأ ً اسرتاتيجيا
بالغا ً باجتياحه دولة الكويت ،وتعرض للحصار
االقتصادي بعد االنسحاب منها ،وقد استهدفت
أمريكا االقتصاد العراقي بعد غزو  )67(2003ما
دمر اقتصاد العراق واملجتمع والشعب واستنزف
قدرات الدولة العسكرية وأفقدها التفوق اإلقليمي
السيايس والعسكري واالقتصادي ،الذي لطاملا
كانت تخشاه إرسائيل ،وذلك بإبادة هياكل الدولة
بالكامل وحل مؤسساتها ،وتحطيم البنى التحتية
السياسية واالقتصادية العسكرية واملؤسساتية
العراقية ،وإعادة تشكيلها وفق املحاصصة
الطائفية منذ  )68(2006واقتصار وظائف الدولة
عىل األحزاب ،ونرش الفساد يف الحكم ،وبروز
هواجس التقسيم ،ولذلك يعاني العراق أشد الفتن
()69
الطائفية.
استهدفت الطائفية مناطق بحد ذاتها تعترب
من أغنى األقاليم العراقية( )70بانتزاع مواردها
من الدولة الوطنية ،فقد سيطر األكراد عىل إقليم
كردستان يف الشمال الغني بالنفط ،الذي تصل
مساحته إىل  40,000كم 2،وسيطر الشيعة عىل
املحافظات الجنوبية ،وسيطر تنظيم داعش عىل
مناطق واسعة من العراق( %40( )71من مساحة
العراق ،بما فيها من حقول نفطية تنتج قرابة 80
ألف برميل نفط يومياً) ،األمر الذي دمر اإلمكانات

املادية واالقتصادية للدولة العراقية ،ووصلت
تقديرات حجم الرضر الذي أصاب االقتصاد
العراقي منذ  2003حتى  2015نحو  2تريليون
()72
دوالر بشكل مبارش.
جرى نهب منظم لثروات العراق من رموز
اإلدارة األمريكية ،وبيعت الرشكات التي ظلت
مملوكة للشعب العراقي كافة ،وشاركت يف عمليات
النهب الدول اإلقليمية األخرى ،والتي حرصت عىل
تطبيق القضم الطائفي للعراق ،ومحو اقتصاده
وقدراته العسكرية )73(،وقد أهدرت إدارة االحتالل
األمريكي (بول برايمر) ما يقارب تريليون دوالر
من مداخيل العراق من النفط ،وغريها من
املصادر الخارجية ،وهبط أداء الدولة العراقية
املحتلة ،الداخيل والخارجي إىل  %15مما كانت
عليه مؤسسات الدولة قبل الغزو ،ويقدر بعض
املختصني حجم الرضر الذي لحق بالعراق حتى
()74
آذار 2011م بنحو  73تريليون دوالر.

ثانياً :السودان
تعترب السودان دولة بالغة األهمية للمصالح
الغربية والصهيونية عىل حد سواء ،بمساحتها
التي تزيد عىل  2.5مليون كم ،2وتصدرها قائمة
األقطار العربية والقارة اإلفريقية من حيث
حجمها الجغرايف ،وكونها تحاذي  9بلدان عربية
وإفريقية ،وتطل عىل البحر األحمر مسافة تصل
إىل  390ميالً قبالة الشواطئ السعودية ،وتضم
نحو  36جزيرة ،)75(،وتمتلك من احتياطي النفط
ما يقارب  5مليارات برميل )76(،يوجد منها 3.5
مليار برميل يف دولة جنوب السودان ( %70من
احتياطي النفط السوداني) ،وقد كان حجم
إنتاجها السنوي قبل االنفصال نحو  30مليار
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دوالر سنوياً.
أخذ الغرب والواليات املتحدة من موضوع
األقليات املسيحية مجاال ً رحبا ً للتدخل يف سياسة
السودان ومستقبله االقتصادي والسيايس بشكل
عام ،وتمثل الطرح األمريكي بإنشاء ما يعرف
باملناطق اآلمنة يف الجنوب السوداني منذ أوائل
التسعينيات من القرن املايض )77(،ولتنفيذ
مخططاته سارعت الواليات املتحدة األمريكية إىل
فرض عقوبات اقتصادية وحظر صادرات القمح
السودانية منذ 1990م ،والضغط عىل الرشكات
الدولية للتوقف عن االستثمار يف االقتصاد
السوداني ،ومد حركات التمرد يف الجنوب بالعتاد
العسكري واملادي ،وقد كانت الندوة التي نفذتها
األوساط السياسية األمريكية حول جنوب السودان
يف ترشين األول  1993دعوة رصيحة النفصال
جنوب السودان عن شماله )78(،لقد استمرت
الحرب األهلية يف السودان ملدة نصف قرن تقريباً،
ما أنهك اقتصاد السودان وأدى إىل تعطل التنمية
فيه.
جرى توقيع اتفاق السالم يف نيفاشا الكينية
( ،)2005والذي قىض بإعطاء الجنوب حقه يف
الحكم الذاتي واملشاركة يف حكومة وحدة وطنية
مع االستفتاء عىل تقرير املصري بعد  6سنوات،
وانتهى األمر يف تموز  2011بانفصال الجنوب،
وأدى ذلك االنفصال إىل خسارة السودان أهم
مصدر من مصادر دخله ،حيث أصبح الجنوب
يمتلك  %75من حقول النفط ،وتراجع إجمايل
اإلنتاج النفطي السوداني الذى كان قد بلغ نحو
 470ألف برميل يومياً ،كما فقد  %50من إيرادات
املوازنة العامة ،وما يقدر بـ %80من عائدات النقد
األجنبي ،وتراجعت نسب النمو من )2010(%5.2
العدد (٢٠١٧ )40

إىل  ،)79()2012(%1.7ويعاني الجنوب بدوره من
غياب الخدمات األساسية والبنية التحتية ،وتظل
احتماالت نشوب حرب شاملة بني دولتي الشمال
والجنوب قائمة يف ظل غياب ترسيم الحدود
والنزاع حول عدد من املناطق الغنية بالنفط،
وكذلك االختالف عىل رسوم مرور صادرات النفط
الجنوبية التي تمر عرب خط أنابيب يف شمال
السودان ،وتجدر اإلشارة إىل أن دولة الجنوب
نفسها تواجه تحديات الرصاعات الداخلية
املحتملة بني القبائل واألعراق املختلفة ،خصوصا ً
يف ظل تحول النظام الجنوبي من حركة عسكرية
إىل نظام سيايس قادر عىل إدارة شؤون الدولة.

ثالثاً :ليبيا
تتميز ليبيا باتساع مساحتها الجغرافية حيث
تبلغ مساحتها نحو  1,775,500كم 2،وبهذا
تعترب رابع دولة عربية من حيث املساحة بعد
السودان والجزائر والسعودية ،كما تتمتع بوفرة
املوارد االقتصادية ،أهمها النفط ،ما منحها
القوة السياسية يف التأثري عىل غريها من الدول،
وتستطيع ليبيا املساهمة يف إنجاح فرص الوحدة
العربية والتكامل االقتصادي مع غريها من الدول
العربية.
استهدف الغرب الدولة الليبية ،وبعد الثورة
الجماهريية الهادفة لإلطاحة بحكم الرئيس الليبي
معمر القذايف الذي اعترب استبدادياً ،كان التدخل
العسكري من الناتو سببا ً يف حرف الربيع العربي
عن مساره ،وانتشار فوىض السالح ،وتنامي قوة
الطوائف وظهور تنظيمات مسلحة دولية ،ما
غيب عوامل االستقرار والوحدة السياسية للبالد،
وأدخلها يف حرب ال هوادة فيها منذ شباط 2015م،
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وأضاع موارد البالد ومقدراتها االقتصادية،
مما سبب يف ظهور نمو اقتصادي سالب ألول
مرة ،وهبوط إجمايل يف الناتج املحيل بشكل حاد،
نحو  ،)2011( %62بعد قيام بعض امليليشيات
املسلحة بمحارصة منشآت النفط ،وتصديره
لحسابها الخاص ،ولذلك هبطت عائدات النفط
بنسبة  ،%80وقدرت قيمة األرضار التي خلفتها
الحرب الدائرة عام 2011م بنحو  200مليار
دوالر أمريكي )81(،ويشار يف هذا السياق إىل أن
مطار طرابلس تعرض للقصف ،ما أدى إىل تدمري
 21طائرة مدنية ،وقدرت الخسائر يف حينه بنحو
()82
 2مليار دوالر أمريكي.
()80

رابعاً :اليمن
وتبلغ مساحته  555.000كم 2دون الربع
الخايل ،ويعاني االقتصاد اليمني من اختالالت
هيكلية مزمنة ،يف دولة تعد األفقر يف املنطقة ،وقد
شهد معدل النمو زيادة ملحوظة ليصل إىل %8
( )2010بفضل زيادة صادرات الغاز الطبيعي
املسال )83(،ويف العام  2011نال الدولة اليمنية
ما يعرف بالربيع العربي ،مما أدى إىل انكماش
معدل النمو االقتصادي اليمني بشكل حاد ،وصل
إىل  ،%13ويف  21أيلول  ،2014اقتحمت جماعة
الحوثي صنعاء وشكلت حكومة جديدة (السلم
والرشاكة) ،وانقلب الحوثيون عىل الرشعية يف
منتصف كانون الثاني  ،2015ما أدى إىل انهيار
الحكومة واألجهزة الرسمية ،والرشوع يف الحرب
بني الحوثيني والتحالف العربي ،وقد سارعت
مؤسسات التمويل الدولية إىل تعليق األنشطة التي
تمولها يف اليمن ،منذ آذار  ،2015منها البنك الدويل
لإلنشاء والتعمري وغريها ،وأصبح االقتصاد اليمني

يواجه تحديات رئيسة( )84أهمها انكماش الناتج
املحيل اإلجمايل بنسبة  ،%34.6وتصاعد معدل
التضخم بأكثر من  ،%30وعجز املوازنة الناتج عن
توقف إيرادات النفط بشكل كيل (يساهم النفط
قبل الحرب بـ %30من إجمايل الناتج املحيل،
وبما يزيد عىل  %75من ميزانية الحكومة) ،كما
توقفت املنح واملساعدات والتحويالت الخارجية
لالقتصاد اليمني بعد ُّ
توقف املانحني عن االلتزام
بتعهداتهم )85(،باإلضافة إىل غياب مؤسسات
الدولة واستنزافها من امليليشيات لتمويل الحرب،
ما ساهم يف انخفاض احتياطي البلد من العملة
األجنبية بشكل غري معهود ،حيث يفقد البنك
املركزي اليمني األداة الرئيسة للحفاظ عىل قيمة
العملة الوطنية أمام العمالت األجنبية ،كما تشري
تقارير املؤسسات الدولية عام  2016إىل( )86أن
أكثر من  21مليون يمني يقبعون تحت خط
الفقر ،و %80من السكان بحاجة إىل مساعدات
إنسانية )87(،وما يزيد عىل  %17عاطلون عن
العمل ،وقد تقلص النشاط االقتصادي بنسبة
 ،%25ويشتد االفتقار إىل املواد األساسية ،كما
تدهورت أوضاع امليزانية العامة وميزان املعامالت
الخارجية ووصل ال َّديْن العام إىل  %74من إجمايل
()88
الناتج املحيل يف العام .2015
شملت اآلثار االقتصادية للحرب القطاعات
االقتصادية كافة ،وتعرَّض القطاع الخاص إىل
أرضار اقتصادية كبرية ،حيث يساهم بنحو %53
من الناتج املحيل اإلجمايل كما يساهم بنحو %65
َّ
فتوقفت بعض القطاعات
من االستثمار اإلجمايل،
بشكل ُكيل ،وتقلَّص نشاط قطاعات أخرى
نتيجة تحمل القطاع الخاص أعباء إضافية تهدد
استمرارية نشاطه ،فقد تسببت الحرب يف إغالق
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 %26من منشآت األعمال يف املناطق األكثر تأثرا ً
بالحرب ،وتعرَّضت  %95من املنشآت املغلقة إىل
دمار شامل أو جزئي ،كما شهد االقتصاد اليمني
هجرة رؤوس األموال الوطنية إىل الخارج وتوقف
البعض اآلخر عن اإلنتاج ،وقدرت األموال الفارة
منذ بداية الحرب حتى نهاية  2015بنحو 6
()89
مليارات دوالر ،كما ترضر رأس املال املادي،
ولم يقف الباحث عىل أي إحصائيات رسمية عن
حجم الخسائر يف البنية التحتية.

خامساً :سورية
ظلت سورية بفضل موقعها الجغرايف
االسرتاتيجي محورا ً للتجارة العابرة بني العديد
من بلدان الرشق األوسط ،كما كانت عامالً حيويا ً
يف تحديد السياسة والرصاع العربي اإلرسائييل،
وتقدر مساحتها بنحو  185,180كم.2
نجحت سورية يف بداية العقد الثاني من
القرن الحادي والعرشين وفق سياسة اقتصادية
بطيئة يف تحسني املؤرشات التنموية االقتصادية
والبرشية )90(،منها تخفيض نسبة من يقل دخلهم
عن  1.25دوالر يوميا ً من  %7.9إىل  %0.2خالل
 ،2010-1997وقد اندلع الربيع العربي يف
الجمهورية السورية يف  18آذار 2011م ،وما لبث
أن تحول إىل نزاع طائفي مسلح إثر التدخالت
اإلقليمية الخارجية ،وتعترب سورية من أكثر
البلدان التي ترضرت من الحرب ،فقد تحملت عبء
تكلفتها االقتصادية املبارشة ،وشهدت القطاعات
االقتصادية السورية كافة تأثريات سلبية ،واتجه
االقتصاد لالنكماش بنسبة  %20خالل العام
 ،2013مع دمار واسع يف البنية التحتية ،وارتفاع
نسبة الفقر إىل أكثر من  %50من السكان ،وبلوغ
العدد (٢٠١٧ )40

البطالة نسبة  ،%39مع أعداد كبرية من العاطلني
الشباب ،والخريجني الجدد ،واملشتغلني بمجاالت
أدنى من اختصاصات دراستهم؛ هذه النتائج
تعترب األسوأ عىل صعيد العالم ،يضاف إىل ذلك،
انهيار العملة الوطنية ،لتفقد بني عامي -2012
 2013نحو  %200من قيمتها ،بفعل التضخم
وانخفاض القوة الرشائية للمواطن ،وتدهورت
املؤرشات التنموية عام  2014وانخفض الناتج
املحيل اإلجمايل الحقيقي باألسعار الثابتة لعام
 2010ليتحمل االقتصاد السوري خسائر فادحة
خالل الفرتة من  2013-2011وصلت نحو
 139.77مليار دوالر ،تحمل القطاع الخاص
نسبة  %69من الرضر ،بينما تحمل القطاع العام
()91
 %31منها.

سادساً :لبنان
تاريخ لبنان ميلء بالنزاعات منذ القرن التاسع
عرش وحتى اآلن ،والتي تفاوتت بني األزمات
السياسية ،والصدامات املسلحة ،والحروب
الشاملة ،وعىل الرغم من صغر مساحته التي
تصل إىل  10,452كم 2فإن تناقضاته الداخلية
طائفيا ً وسياسيا ً واجتماعيا ً واقتصاديا ً تفرض
نفسها باستمرار عىل واقعه الراهن( )92لتظل أزمة
الدولة اللبنانية الحقيقية يف الطائفية التي تبقى
حارضة يف كل أزمة تمر بها البالد ،عىل الرغم من
توقيع اتفاق الطائف 1989م ،الذي حافظ عىل
هوية لبنان العربية.
أسهم املوقع االسرتاتيجي للبنان يف إثارة األطماع
الخارجية ،كما تمثل لبنان إلرسائيل مصدرا ً ملوارد
املياه من خالل نهر الليطاني ،وتعترب لبنان دولة
«أقليات» تتكون من  19طائفة ،منهم املسلمون
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(سنة ،شيعة ،دروز) ،ومنهم املسيحيون.
ظهرت الطائفية يف لبنان عام 1932م ،بعد أن
تدخلت قوى خارجية لرتسيخها ،منها االنتداب
الفرنيس ،حيث دعم كل طرف طائفة بعينها
باملال والسالح بهدف تعزيز نفوذه االستعماري يف
املنطقة ،وهو ما انعكس عىل األوضاع التنموية يف
لبنان )94(،حيث خصت طوائف بعينها باملناصب
السياسية واإلدارية ،ومن ثم الخدمات األساسية
والتعليم والرفاهة االقتصادية ،وأسهمت تلك
التحيزات الخارجية يف تأجيج فتن طائفية دموية
يف فرتات مختلفة ،وامتدت الطائفية السياسية من
التوزيع الطائفي للمناصب الكربى والصغرى يف
الدولة إىل الحياه الحزبية.
سادت املعايري الطائفية عىل مشاريع التنمية،
ليعيش أغلب اللبنانيني يف فقر مدقع ،كما أثقلت
الحرب كاهل اللبنانيني ،وعانى االقتصاد اللبناني
من أزمة هيكلية تمثلت يف العجز يف ميزان
املدفوعات ،وامليزان التجاري ،وانخفاض قيمة
اللرية اللبنانية ،وارتفاع معدالت التضخم ،ويقدر
الخرباء االقتصاديون أن لبنان يخرس سنويا ً 3
مليارات دوالر ثمنا ً للطائفية ،ويتوقع أن يكون
إجمايل الخسارة يف هذا اإلطار نحو  75مليار
دوالر منذ العام 1990م ،وما نسبته  %9من
()95
الناتج املحيل اإلجمايل.
()93

 اآلثار غري املبارشة القتصاد الطوائفيعد االستقرار السيايس واالجتماعي أحد أهم
املقومات األساسية للتنمية االقتصادية ،ويعني
اختالله تعثر مسرية التنمية ،كما أن االضطرابات
السياسية واالجتماعية التي تسود الدول النامية
تعترب من أهم أسباب التخلف فيها ،ويضم

موضوع التنمية االقتصادية بوصفه أحد مؤرشات
التقدم ،مجموعة من املتغريات االقتصادية الكلية
املهمة ،كاالستثمار( )96والرصف األجنبي والبطالة
والتضخم وميزان املدفوعات ،وغريها ،تشرتك
تلك املتغريات يف حساسيتها للبيئة السياسية
واالجتماعية املحيطة بها ،وتشري األدبيات
االقتصادية إىل أن رأس املال يعد من أكثر العنارص
تأثرا ً بالبيئات املضطربة وابتعاده عنها ،وعندما
نتناول هروب رأس املال الوطني إىل الخارج وآثاره
االقتصادية ،وحينما تنترش الفتن واإلشكاالت
الطائفية يف حدود الدولة الوطنية ،فإننا نكون
أمام مشكلة تحوي بني طياتها مجموعة من
االختالالت االقتصادية واالجتماعية )97(،ولذلك
لم تغفل النظرية االقتصادية الكينزية عنرص
االستقرار السيايس واالقتصادي وأثره عىل الطلب
الفعال ،وذلك بإدخالها عامل التوقعات( )98يف كثري
من مسارات املتغريات االقتصادية الكلية.
ترتبط مرص بعالقات الجوار االقتصادية
مع السودان وليبيا ،وقد تأثر االقتصاد املرصي
بالطائفية السائدة هناك ،ويقدر الخرباء حجم
الرضر الذي أصابه بنحو  13مليار دوالر ،نتيجة
توقف نحو  150من رجال األعمال املرصيني عن
العمل واالستثمار يف مجاالت يف االقتصاد الليبي،
()99
كما أن مرص خرست حصتها يف إعمار ليبيا
التي وصلت إىل نحو  10مليارات دوالر ،ويرتبط
االقتصاد األردني باالقتصاد السوري واللبناني
بشكل واضح ،كما ترتبط اقتصاديات سورية
ولبنان والعراق ببعضها ،وترك االقتصاد الطائفي
يف اليمن آثارا ً بالغة عىل اقتصاد اململكة العربية
السعودية بشكل خاص ،وباقي دول الخليج
العربي بشكل عام.
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التوصيات

المراجع

 -1رضورة إنجاز املرشوع الوطني لكل قطر
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الديمقراطية وثقافة االختالف والحوار يف
املجتمعات العربية ،ما يساهم يف إنجاز
املرشوع القومي يف التكامل االقتصادي
العربي.
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فخها.
 -3العمل العربي املشرتك تحت مظلة الجامعة
العربية ،وتحت مظلة منظمة التعاون
اإلسالمي جدار مهم وأساس متني ملواجهة
أخطار التجزئة والتفتيت.
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والدخول يف االقتصاد العاملي.
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يقدم محمد محمد أبو شاويش يف «قبل أن
ً
ً
ً
وممتعة يرسد خاللها
غنية
سرية
يموت الجالد»
قصة حياته منذ والدته يف مخيم النصريات يف
خمسينيات القرن املايض مرورا ً بأرسه سنوات
طويلة وعىل فرتات متقطعة بسبب نشاطاته
العسكرية ضد االحتالل وانتها ًء باإلفراج عنه يف
العام  1994بعد توقيع اتفاق السالم بني منظمة
التحرير وإرسائيل .وهي سرية كما يزين الكاتب
غالفها «مختلفة» ،فهي تقدم كل يشء مر به
الكاتب خالل مسرية حياته التي اتسمت بالكثري
من املواقف والتفاصيل التي قد يكون بعضها ً فجّ ا ً
وصادما ً حتى بالنسبة للكاتب نفسه ،وقد يكون
بعضها عادياً ،لكنه عادي من هذا النوع الذي
يعمّق فهمنا لطبيعة العالقات البرشية وتداخل
املصالح.
لكن األهم من ذلك كله أن هذه السرية مادة
دسمة وخصبة مليئة باألحداث والتفاصيل التي
تساعد عىل فهمنا للكثري من األحداث الكربى
ً
خاصة تلك املتعلقة
التي نمر عليها مرور الكرام،
بقطاع غزة يف الفرتة التي تلت احتالل إرسائيل
للقطاع يف العام .1967
ال يبخل الكاتب عىل القارئ بيشء .حتى أنه ال
يبخل عليه باألشياء التي يمكن أن تكون ضده.
هو يقدم ما حدث معه دون أن يحاول أن يكون
رقيبا ً عىل نفسه أو عىل عملية الكتابة .كل يشء
موجود .لكنه موجود من أجل أن يقول لنا إن
هذه الحياة عىل بؤسها وتعاستها وما القاه فيها
تستحق أن ُترسد ،وإن الحكاية الفلسطينية بكل
ما فيها جديرة بأن يقرأها الناس.
طوال الخمسمائة صفحة من القطع الكبري
نأتي عىل تفاصيل وأحداث صغرية وشخصية
العدد (٢٠١٧ )40

تساعد عىل فهم النسق العام للحكاية الكربى
وتكشف عن الكثري من الجوانب غري الظاهرة منها.
وبهذا فإن السرية ليست سرية شخصية بحتة
فحسب ،وإنما هي ،أيضا ً تفصيل دقيق للسرية
الجماعية ،السرية الكربى للشعب الفلسطيني.
والكاتب يفعل ذلك بعناية فائقة .صحيح أنك يف
بعض األحيان قد تشعر بطول التفاصيل ودقتها
خاصة الحوارات والتحليالت التي يوردها الكاتب
لتربير ما يقوم به ،خالل رشحه عىل سبيل املثال
عملية التحقيق ،لكن حتى هذه تظل مادة دسمة
وغنية ضمن مواد التثقيف الوطني ،وما أحوجنا
إليه.
ولد الكاتب محمد محمد أبو شاويش يف العام
 ،1954أي بعد ست سنوات عىل النكبة ،يف مخيم
النصريات ،وسط قطاع غزة .عائلته ُهجّ رت من
قرية برقة قضاء غزة .تويف والده قبل أن يبلغ عامه
األول ،وعليه يربز يف السرية حضور األم القوي
ً
خاصة يف نصفها األول قبل وفاتها .حضور يليق
بامرأة عصامية كانت تبيع الحلويات أمام مدارس
وكالة الغوث حتى ّ
تمكن أوالدها من االلتحاق
بالجامعات ونجحت يف ذلك .لكنها لن تفلح يف
دفع الكاتب لحياة كانت ترسمها له .فمحمد
الذي يبهره منظر القارب الصغري الذي رسا عىل
شاطئ بحر مخيم النصريات يف العام 1968
يحمل سالحا ً وعتادا ً ومنشورات ومقررات املؤتمر
األول للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني ،سيفكر
بعد ذلك يف كيفية االلتحاق بالفدائيني .وهو ما
سيلقي به يف األرس وهو ابن الخامسة عرشة بعد
أن قام بتعليم مجموعة من الفتيان يف املدرسة عىل
استخدام القنبلة .مسرية طويلة يتورط خاللها
الكاتب بالكثري من األزمات االجتماعية الناجمة عن

160

معاقرة الخمر والتدخني بأنواعه ومن ثم وقوعه
ضحية ابتزاز اجتماعي بعد أن اتهم باغتصاب
ً
مرارة
فتاة وطلب منه الزواج منها .الفصل األكثر
يف حياة الكاتب كما يبدو ،حني وقع ضحية لعبة
تم نصب شباكها له ووقع فيها وتم إلقاء القبض
عليه ،حيث سيسجن قرابة خمس سنوات بتهمة
االغتصاب .وكما يتبني لنا من خالل الرسد ،فإن
اإليقاع باملناضلني وتشويه سمعتهم من أساليب
االحتالل الهادفة إلحباط همتهم وقتل دافعهم
لاللتحاق بفصائل العمل الوطني وحمل السالح.
ّ
يسخر الكاتب جزءا ً ال بأس به من سريته
لهذه الحكاية التي يبدو جريئا ً وواثقا ً أثناء رسده
تفاصيلها .بالطبع جزء كبري من دافع كتابة
السرية ربما كانت محاولته الكشف عن حقيقة ما
جرى ومسح الزيف الذي اتهم به.
لكن حتى وعىل الرغم من أنه يفعل ذلك ،فهو
ال ينفي الكثري من تفاصيل حياته التي لم تكن
طبيعية يف بعضها ،فهو العب كرة قدم موهوب،
حيث كان حارسا ً لفريق نادي خدمات النصريات
وعازفا ً يف الفرق املوسيقية التي تحيي حفالت
الزفاف ،وكان كما يذكر يدخن «الجوزة» وغري
ذلك .وهي ترصفات لم تكن لتقنع والدته التي
أرادت له أن يتعلم مثل بقية إخوته .وكان غضبها
هذا يعذبه عذابا ً شديداً .حتى أنها توفيت خالل
سجنه بتهمة االغتصاب .ولم يتمكن من رؤيتها
وهي ترقد يف املستشفى .تتبدى أهمية شخصية
األم ودورها يف صقل شخصية االبن يف هذه السرية.
فهي ليست والدة فقط ،وإنما أيضا ً معلمة تنقل
الحكم واألمثال وتعاليم الحياة ،كما أنها أنموذج
للمرأة املكافحة يف حقبة ما بعد النكبة.
عموماً ،فإن السرية تنتقل بتفصيل دقيق من

مرحلة إىل أخرى من حياة الكاتب .فهو لم يكن
سيئا ً يف املدرسة وإنما كان طالبا ً مجتهداً ،لكن
سوء النظام التعليمي وعدم احرتام املدرسني له
دفعه يف مرحلة معينة إىل ترك املدرسة وتكوين
فرقة موسيقية وااللتحاق بفريق كرة القدم يف
نادي املخيم .ويف كثري من نواحي السرية تشعر
بأن الكاتب يعرب عن أنه كان شخصية منبوذة
يف املجتمع بسبب الكثري من الترصفات التي
جئنا عىل ذكرها إىل جانب هيئته بشعره الطويل
ورساويله «الشارلستون» .األهم يف هذه السرية أن
الكاتب يرسد لنا كل ذلك مدافعا ً عما كان يقوم
به ،ال يهدف إىل تخطئة املجتمع ،لكن لسان حاله
يقول إن ما قمت به لم يكن أمرا ً مشينا ً كوني قمت
به عن قناعة .فهو كان يحب املوسيقى والحياة
والرشب والتدخني ويعمل ما يحلو له .صحيح أن
املجتمع لم يكن ليتساهل مع ذلك كله ،لكن عجلة
الحياة يجب أن تستمر.
لكن للمفارقة ،فإن تلك الصورة السلبية التي
انغرست يف أدمغة الناس عن الشاب (الكاتب)
املاجن هاوي املوسيقى و»الجوزة» والسهر
والرشب هي التي ستساعده بعد ذلك عىل تأدية
مهامه النضالية ضمن صفوف الجبهة الشعبية.
فبعد خروجه من السجن يتوجه الكاتب إىل مرص
لاللتحاق بمعهد املوسيقى العالـي ،وهو طموح
لن يتمكن من تحقيقه .هناك ينظمه مسؤول
الجبهة الشعبية ،وتناط به مهمة نقل الرسائل
واألموال من مرص إىل الرفاق يف غزة .وخالل سفره
املتكرر من القاهرة إىل غزة كان يقوم بابتالع
عرشات الرسائل املكبسلة ليقوم باستخراجها عند
وصوله إىل غزة وتسليمها للرفاق .وهي رسائل
تحتوي عىل تعليمات نضالية ،إىل جانب حمله
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مبالغ مالية تشكل ميزانية التنظيم يف ذلك الوقت.
يقوم الكاتب بتوظيف الصورة النمطية له يف
أذهان الناس وبالتايل لدى املخابرات اإلرسائيلية
من أجل تسهيل مروره عىل الحدود .يف كل مرة
يحمل آلة موسيقية بشعره الطويل وهيئته التي
تشبه الفنانني ليمر بسهولة .حتى حني يتورط
دون قصد بصحبة رجل إرسائييل جاء إىل القاهرة
مع صديق له ،يقرر أن يصطحب اإلرسائييل يف
نزهات لتعريفه بمعالم القاهرة ،ليكتشف بعد
ذلك أنه نائب رئيس بلدية سديروت الواقعة رشق
غزة ،ليقوم باستخدام هذه الحقيقة يف تعزيز
صورة املخابرات عنه بأنه شاب ال يلتفت كثريا ً
للوطنية والسياسة وإنما يريد الحياة.
ينجح محمد أبو شاويش يف نقل مئات الرسائل
التي قادت إىل الكثري من العمليات الفدائية وبذلك
تتوطد عالقته بالتنظيم ويصبح عضوا ً مفرغا ً يف
التنظيم .وبعد عودته لقطاع غزة يواصل محمد
مهامه النضالية يف صفوف الجبهة الشعبية إىل أن
يتم تعريفه بالشهيد فتحي الغرباوي ،أحد أبرز
قادة الجناح العسكري للجبهة يف قطاع غزة خالل
ثمانينيات القرن املايض.
يروي الكاتب بالكثري من التفصيل التخطيط
للعملية العسكرية التي استشهد خاللها الغرباوي
يف العام  1985خالل محاولة قتل مجموعة من
ضباط املخابرات اإلرسائيلية يف مطعم شاورما
قبالة مستشفى النرص بحي النرص يف مدينة غزة.
األهم أننا خالل ذلك نتعرف إىل تفاصيل مهمة
عن طبيعة العمل العسكري الرسي للتنظيمات
الفلسطينية يف قطاع غزة لجهة التزود بالسالح
من خالل النقاط امليتة والتدريب عىل إطالق النار
وتفكيك قطع السالح سواء يف البيارات واملناطق
العدد (٢٠١٧ )40

النائية أو يف شقق مستأجرة .تفاصيل العملية
العسكرية بحد ذاتها تكشف الكثري عن النواحي
البطولية يف مقارعة االحتالل بما فيها الرصد
والتنفيذ والهروب من مكان العملية .والعملية
املشار إليها استشهد خاللها الغرباوي قائد
العملية واملخطط لها بعد أن أطلق صلية رصاص
من بندقية «عوزي» وفر يف االتجاه املعاكس ملكان
وقوف السيارة التي سيهرب بها ،ما مكن ضابطا ً
من إطالق النار عليه.
خالل ذلك كله يستخدم محمد الكثري من
أساليب التمويه التي من شأنها أن تغطي عىل
مشاركته يف العملية ،والتي تمثلت يف نقل الشهيد
الغرباوي قبل العملية واملشاركة يف الرصد وبعد
ذلك نقل الرفيق اآلخر الذي شارك يف العملية إىل
مكان آمن .من هذه مثالً ذهابه للهو مع أصدقائه
وتدخني الحشيش والتأكد من أن الناس شاهدوه
خالل ذلك .لكن ثمة أخطاء ال يمكن إال أن يقع
فيها اإلنسان عىل الرغم من التدابري التي يتخذها.
يعتقل االحتالل الكاتب ويميض شهرين يف
التحقيق ،وال يستطيع املحققون خاللهما انتزاع
أدنى اعرتاف منه ،حيث يرص عىل روايته بأنه كان
يدخن مع أصدقائه .خالل الرسد التفصييل ملرحلة
التحقيق نتعرف إىل الكثري من أساليب املخابرات
اإلرسائيلية يف تعذيب املناضلني الفلسطينيني
بأبشع الطرق ونتعرف إىل قائمة طويلة من
أسماء ضابط املخابرات اإلرسائيلية الذين كانوا
يتكنون بأسماء عربية مثل :أبو الفهد ،أبو عنرت،
أبو الوليد ،أبو ربيع ،أبو موىس ،أبو خرض( ...وهم
ضباط يعرفهم كل من دخل مسلخ الرسايا يف
سجن غزة املركزي) إىل جانب بعض الضباط
الذين كانوا يعرفون بأسمائهم العربية مثل
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الكابتن داني والكابتن مايك . ...عموما ً ليس هذا
بيت القصيد .املهم أن القارئ يتعرف إىل أساليب
املحقق اإلرسائييل وحيله يف انتزاع االعرتاف
من املناضل الفلسطيني والتي تبدأ بالتعذيب
الجسدي البشع املؤلم الذي يشمل الرضب والجلد
والشبح والتعذيب باللسعات الكهربائية ،وصوال ً
إىل التعذيب النفيس والتهديد باغتصاب الزوجة
ويف بعض الحاالت تنفيذ ذلك أو اقتياد األطفال
للتحقيق أو محاولة خداع املناضلني من خالل ما
يعرف بالعصافري أو الجواسيس يف الزنازين .أظن
أن املادة الغنية التي يوردها الكاتب حول التحقيق
يف أقبية سجن غزة املركزي (الرسايا) وأقبية
سجن املجدل تصلح أن تكون مادة تثقيفية غنية
لألجيال القادمة لجهة تعزيز قدرات صمودهم
يف التحقيق ومعرفتهم بمرحلة مهمة من تاريخ
نضالهم التحرري والتعرف إىل الطرق العديدة
التي وقف فيها املناضلون يف وجه جالديهم .وهذه
إحدى أهم مزايا الكتاب.
يعرض الكاتب ،أيضاً ،الطرق املختلفة التي
استخدمها ملجابهة ضغوط املحققني ومحاولتهم
جره لالعرتاف ،وهي طرق تتسم بالكثري من
الذكاء ،خاصة حني يتعرض لتعذيب بشع وقاس.
وشملت هذه الطرق محاولته االنتحار ثالث مرات.
رحلة طويلة تنتهي بعد شهرين ،يتم عقبها
اإلفراج عنه بعد فشل املخابرات يف الحصول
عىل أي معلومة .لكنه رسعان ما يعود للتحقيق
بعد ذلك بيومني من خروجه من السجن عىل
أثر معلومات جديدة تواردت للمخابرات خالل
التحقيق مع رفاق آخرين ،ليتم خاللها إخضاعه
لتحقيق أكثر قسوة .ينتج عن ذلك محاكمته
وإدانته .بالطبع ما تحتويه السرية هي رواية

الكاتب ملا جرى خاصة أن ثمة مناضلني آخرين
يرد التحقيق عىل ذكرهم وذكر اعرتافاتهم ،مع
تأكيد الكاتب أنه لم يعرتف وأن ما جرى هو أن
بعض الرفاق اعرتفوا عليه .لكن أيا ً كان الحال،
فإن هذه قضية أخرى .األهم أن تفاصيل التحقيق
والعالقات املتشابكة وآليات الدفاع التي يطورها
املناضلون كلها جديرة باملعرفة وهي تزودنا
بالكثري مما نجهله عن حركتنا األسرية.
وإذا كان هذا الجزء يحوي الكثري عن أساليب
املحققني وطرق مواجهتها خالل التحقيق،
فإن الجزء التايل يتحدث عن فرتة األرس نفسها،
حيث نقابل األرسى ونعيش معهم ونتعرف إىل
نضاالتهم لتحسني رشوط حياتهم .ويف جوانب
مختلفة نتعرف إىل العالقات اإلنسانية والصداقة
واألخوة بني األرسى وتفاصيل عميقة عن حياتهم
االجتماعية الغنية التي يواجهون بها قسوة
الزنازين واملردوانات ،كما نتعرف إىل مفرتقات
مهمة يف عالقة الحركة األسرية الداخلية خاصة
العالقة النضالية واألخوية والتضامنية بني
الفصائل املختلفة خاصة حركة فتح والجبهة
الشعبية .صحيح أن األمر لم يخل من مماحكات
واختالفات حول املواقف ،لكن هناك كما يدلل لنا
الكاتب ومن واقع التجربة تضامن وطني ونضايل
عاليان .الحياة يف األرس غنية وتحمل الكثري من
التفاصيل التي يجهلها من لم يعش التجربة .تقدم
لنا سرية محمد أبو شاويش نافذة ملونة وواسعة
اإلطار نطل منها عىل عالم األرس الذي استطاع
املناضل الفلسطيني تحويله من أرس يقرب األحالم
إىل أكاديميات تتفتح فيها املواهب ،ففي األرس
يتعلم األسري من األسري ويجري تبادل الخربات،
وفيه يقرأ األرسى ما توفر لهم ،بل إن جزءا ً
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أساسيا ً من مطالبهم خالل إرضاباتهم الشهرية
كانت إدخال الكتب وتوفري املكتبات .كما نتعرف
إىل الحياة الرياضية داخل السجون واملسابقات
التي تنظمها الحركة األسرية يف ألعاب الرياضة
املختلفة خاصة الكرة الطائرة ولعبة الشطرنج
وتنس الطاولة خاصة يف املناسبات الوطنية .كما
نتعرف إىل أجزاء من الحياة الثقافية يف السجون
واملسابقات اإلبداعية واملواهب الكثرية التي يتبارى
فيها األرسى ،وال ننىس موهبة الكاتب الفني
كعازف محرتف .كما نتعرف إىل الحياة الطبية
من خالل عيادة السجن التي ال تقوم بمعالجة
األرسى ،واملطبخ وتوزيع الطعام .الكاتب يقدم لنا
تصويرا ً فوتوغرافيا ً ملبنى السجن .وإذا ما تذكرنا
أن سجن غزة املركزي قد قصفه االحتالل أكثر
من مرة خالل اعتداءاته املتكررة عىل غزة ومن ثم
جرت إزالته ليحال إىل ساحة عامة ،فإن الوصف
الفني الدقيق الذي يرد يف الكتاب يكتسب أهمية
أكرب.
واألهم ربما تعرفنا إىل اآللية التي ينظم فيها
األرسى حياتهم التنظيمية .ويف هذا السياق
نتعرف إىل تنظيم الجبهة الشعبية دون أن يفوت
الكاتب التعريج عىل الحياة النضالية العامة
التي ميزت عالقات التنظيمات ببعضها البعض.
والحياة الديمقراطية التي نظمت عالقات األرسى،
حيث نتعرف من خالل السرية إىل االنتخابات
الداخلية يف التنظيم حتى يقرر األرسى من يقود
حياتهم الداخلية .عالم غني وثري ينكشف أمامنا
بتفاصيله وجوانبه كلها من خالل حياة أحد
أفراده.
بقى أن نذكر أن الكاتب تنقل بني السجون
املختلفة مثل بقية األرسى ،من سجن غزة املركزي
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إىل سجن املجدل إىل سجن نفحة يف صحراء النقب.
الالفت للنظر يف هذه السرية هو هذا التدفق
الغزير للذاكرة التي يتمتع بها الكاتب .فهو ال
يبدو وكأنه يرسد ما جرى استنادا ً لذاكرة يتم
استحضارها ،أو يقوم بإعادة رواية ما جرى
معه .فالقارئ قد يشك يف بعض األحيان يف أن
الكاتب كانت لديه آلة تسجيل طوال تلك السنوات
يسجل فيها كل ما يجري معه .فأنت حني تقرأ
تفاصيل التحقيق معه يف أقبية سجن غزة املركزية
أو سجن املجدل (عسقالن) والحوارات الطويلة
بينه وبني املحققني املختلفني وتفاصيل ردات
فعل هؤالء املحققني ودقة العبارات التي كان يتم
نقلها ،ال يمكن لك أن تتخيل أن كل هذا كان يتم
من الذاكرة ،وأن الكاتب كان يعرص ذاكرته من
أجل أن يوفر لنا هذه الحوارات وتلك السجاالت
بهذه الدقة املتوافرة يف الكتاب .وربما أن عملية
إعادة صياغة كانت تتم خالل الكتابة ،وربما أن
الكاتب يتمتع بذاكرة غري معهودة ،ولكن النتيجة
السعيدة التي توافرت لنا هي سرية غنية ال تعتمد
عىل التخمني وتلفيق األحداث ،وإنما حكاية فتى
فلسطيني يودع يف السجن وهو لم يبلغ الخامسة
عرشة بتهمة التدريب عىل إلقاء قنبلة وبعد ذلك
يواصل حياته بحلوها ومرها وسط قبول ونفور
اجتماعي متناقضني من أجل أن يكتشف ذاته.
والسرية بعمومها ليست إال رحلة الكاتب ملحاولة
فهم ما جرى ،إنها إعادة ترتيب للمايض من أجل
البحث عن نقطة الوصول التي رست عليها سفينة
الحياة.
املؤكد أن الحركة الوطنية قرصت قصورا ً كبريا ً
يف تسجيل تاريخها يف الداخل خالل فرتة االحتالل،
فال يوجد يف مكتبتنا الكثري من الكتب والدراسات
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واليوميات عن فرتة االحتالل وال عن نشوء وتكوين
املجموعات املسلحة ملقارعة االحتالل خالل فرتة
االحتالل .واألبطال والقادة الذين قضوا عمرهم
يف العمل الوطني لم يقم جلهم بتسجيل تجربتهم
حتى تستفيد منها األجيال .ويف الحقيقة فإن
الكاتب ويف الصفحة األوىل من سريته وفيما يشبه
املقدمة يطلق عليها «قبل الدخول للحكاية»
يقول« :ولهذا انتظرت سنوات كثرية طويت عىل
وهم (ربما كان قبلها يقني) بأن تسعى مؤسسة
التنظيم لكتابة هذه التجربة ،علها تفيد وبكثري
من فصولها جيالً من املناضلني يأخذ عىل عاتقه
تقييم وتقويم ،وتطوير تجارب من سبقهم يف
النضال» .والكاتب محق يف ذلك ،فنحن ال نملك
الكثري وال نعرف إال القليل عما جرى خالل فرتة
االحتالل .وربما أن الحركة األسرية سباقة يف ذلك،
حيث إن ثمة بعض األدبيات التي كتبت عن تجربة
السجن ،كما أن عددا ً من قادة الحركة األسرية
سجلوا ما مروا به خالل فرتة االحتالل التي لم
تنته بعد .املقصود أن هناك الكثري الذي يجب عىل
الحركة الوطنية أن تقوم به :بعضه يقع يف باب
التسجيل والتدوين وبعضه يف تشجيع قادتها
ومناضليها عىل تسجيل حيواتهم وتجاربهم .وإذا
كان ثمة ما يعيق ،مثل عدم الكشف عن هويات
بعض املناضلني واملقاتلني فإن كاتبنا ال يقع يف
هذا املحظور ،فهو يذكر أسماء البعض الذين بات
ارتباطهم بالعمليات الفدائية معروفا ً وال يشكل
الكشف عن أسمائهم خطرا ً عليهم ،فيما أشار إىل
البعض اآلخر بالرموز مؤثرا ً الحفاظ عىل الرسية.
حتى أنه يشري إىل بعض الشخصيات التي لم تكن
مقاتلة بالرموز حفاظا ً عىل خصوصيتهم .إىل
جانب ذلك كله نتعرف إىل الكثري من املناضلني

الذين يأتي الكاتب عىل ذكرهم ،خاصة أولئك
األبطال يف أقبية التحقيق أو األرسى الذين قابلهم
داخل مردوانات السجون من كل التنظيمات
وبعضهم أرسى من املناضلني العرب.
عموماً ،بقي أن نذكر أن السرية عىل ما فيها
من جمال وتماسك ،فإن اإلطالة الزائدة يف الكثري
من التفاصيل قد تصيب غري املهتم ببعض امللل،
عىل الرغم من أهمية مثل تلك التفاصيل من وجهة
نظري ،كما أن ميل الكاتب إىل التحليل يف الكثري
من املواقف ومنطقة األشياء من أجل فهمها -عىل
الرغم من أن ذلك يساعده يف حياته  -ال يساعد
القارئ كثرياً ،كونه يريد أن يعرف ما جرى دون
تدخل تحلييل .ربما كان غياب صنعة كتابة السرية
لدى الكاتب الذي لم يقصد أن يقدم كتابا ً يف األدب
بالطبع ساهم يف تشتيت القارئ يف بعض األحيان.
لكن علينا أن نؤكد أن ليس كل كتاب السرية كتابا ً
وأدباءً ،وأن محمد أبو شاويش حني كتب هذا
الكتاب إنما أراد أن يسجل تجربة حياته كما هي
ال أن يستعرض طاقاته ومواهبه األدبية .وعليه
فإن سرية أبو شاويش املختلفة هي سرية جديرة
بالقراءة وتشكل إضافة مهمة للمكتبة الفلسطينية
والعربية ،وتشكل دعوة أيضا ً للكثري من قادة
الحركة الوطنية واملناضلني إىل أن يسجلوا تجارب
حياتهم النضالية ،ألنها ليست ملكا ً لهم وحدهم
وإنما جزء مهم من تاريخ الشعب الفلسطيني
وتاريخ كفاحه .وهي دعوة للتنظيمات لتسجيل
تجاربها يف الداخل ،خاصة مع مرور خمسني عاما ً
عىل احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة.
بقي أن نذكر أن الكاتب يختم سريته بألبوم
من الصور التي تتنوع بني الشخيص والعائيل
والعام .فبعضها له خالل مرحلة الصبا والشباب
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والبعض من داخل السجن مع رفاقه يف األرس
وبعضها اآلخر للشهداء وخاصة الشهيد الغرباوي
وبعضها لعائلته خاصة ألمه .كما ال يفوت الكاتب
أن يضم إىل ألبومه صورا ً من سجن غزة املركزي
بعد جالء االحتالل عنه وقبل هدمه وهي صور
لألماكن التي ورد ذكرها يف الكتاب مثل مسلخ
التحقيق والعيادة وبعض أقسام السجن ،كما
يحتوى األلبوم عىل بعض الوثائق ،مثل رسائل
من وزارة األرسى وهيئة شؤون األرسى والصليب
األحمر وبعض من الئحة االتهام ،بجانب دورات
تدريبية خضع لها الكاتب بعد خروجه من السجن
ألن الحياة يجب أن تستمر.
هل يمكن أن تموت الحكاية قبل أن يموت
الجالد؟ أو هل لها أن تموت معه؟ أظن أنه طاملا
توافرت مثل هذه السرية وطاملا وجد من تحمل
مشقة الكتابة عن العذابات التي نتجت عن بطش
الجالد فإن الحكاية ال يمكن لها أن تندثر إذا مات
الجالد.
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المكتبة

الكتاب :الرؤية اإلسرائيلية للصراعات
في الشرق األوسط وانعكاساتها
على أمن إسرائيل .دراسات لجنراالت
وباحثين إسرائيليين كبار
إرشاف وتحرير :أحمد خليفة
النارش :مؤسسة الدراسات الفلسطينية.
تاريخ النرش.2017 :
عدد الصفحات197 :
صدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية كتاب
«الرؤية اإلرسائيلية للرصاعات يف الرشق األوسط
وانعكاساتها عىل أمن إرسائيل :دراسات لجنراالت
وباحثني إرسائيليني كبار»؛ إرشاف وتحرير أحمد
خليفة ،وإعداد رندة حيدر ،وهو الكتاب الرابع
ضمن سلسلة «قضايا اسرتاتيجية :وجهات نظر
إرسائيلية».
جاء يف تعريف النارش للكتاب أنه منذ بداية ما
سمي يف حينه «الربيع العربي» ،وخالل األعوام
التي تلته ،وحفلت بعواصف عاتية اجتاحت

العالم العربيُ ،دمرت بالد ُ
وشدت شعوب وأطيح
بأنظمة وبُدلت خرائط .هذه العواصف وآثارها
القاتلة ال تزال تشغل الدوائر السياسية والفكرية
يف العالم .وقد عُنيت مراكز الدراسات واألبحاث
يف إرسائيل ،كما الصحافة اإلرسائيلية ،بتتبع ما
يجري يف املنطقة العربية والرشق األوسط عامة،
وتحليله وتقيص انعكاساته عىل إرسائيل ،كما
ركزت اهتمامها عىل ما ينبغي إلرسائيل فعله
ملواجهة املخاطر الناجمة عن هذه التطورات.
وكان من بني مَن شاركوا يف املتابعة وإبداء الرأي
صفوة من كبار الباحثني واألمنيني والسياسيني.
شكل الكتاب خالصة متابعة ما يصدر عن مراكز
الدراسات واألبحاث ،وما يُنرش يف الصحافة
اإلرسائيلية .واختار الفريق املوكلة إليه هذه
املهمة من مئات الدراسات وآالف املقاالت ما
ارتأى أنه األكثر موضوعية واألهم يف التعريف
بمناحي التفكري يف إرسائيل .واملعروف أن
القيادتني السياسية واألمنية يف إرسائيل غالبا ً ما
تستفيدان من التوصيات والتحليالت الواردة يف
الدراسات الصادرة عن مراكز األبحاث األكاديمية
واالسرتاتيجية املتخصصة من أجل تقرير ردة
فعل كل منهما وسياستها.
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الكتاب :الهوية والمواطنة :البدائل
الملتبسة والحداثة المتعثرة
الكاتب :الدكتور عبد الحسني شعبان.
النارش :مركز دراسات الوحدة العربية.
تاريخ النرش2017 :
عدد الصفحات192 :
صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب
«الهوية واملواطنة :البدائل امللتبسة والحداثة
املتعثّرة» للدكتور عبد الحسني شعبان.
يناقش الكتاب اإلشكاليات الفكريّة والسياسية
واالجتماعية املتعلقة بالهوية واملواطنة ،ويبحث يف
أسباب تعثّر الحداثة يف الوطن العربي ونتائجها،
من خالل الفحص عن املفاهيم والتدقيق يف
الشعارات واألهداف والوقوف عند الغايات
والوسائل ،ومقاربتها من زاوية حقوقية يف إطار
تطوّر الفقه الدستوري ،متوقفاً ،عند بعض
التجارب املحلية العربية وبعض التجارب العاملية.
يتضمن الكتاب عرشة فصول إىل جانب الخالصة
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التنفيذية واملقدمة والخاتمة.
الفصل األول بعنوان« :يف الهوية» ،والفصل
الثاني« :يف املواطنة» ،والفصل الثالث« :الهوية
واملواطنة واملنفى» ،والفصل الرابع« :العروبة:
الهوية ،املواطنة ،الدولة» ،والفصل الخامس:
«الهوية والحضارة» ،والفصل السادس« :الثقافة
واملواطنة والهوية يف الوطن العربي» ،والفصل
السابع« :الهوية واملواطنة والعدالة» ،والفصل
الثامن« :الهوية واملعرفة» ،والفصل التاسع:
«مقاالت وآراء يف معنى الهوية» ،والفصل العارش:
«مقاالت وآراء معنى املواطنة».
ّ
ومفكر من
أكاديمي
والدكتور عبد الحسني شعبان
ّ
الجيل الثاني للمج ّددين العراقيني ،ويع ّد من روّاد
حركة املجتمع املدني العربيّة ،وحائز جائزة أبرز
مناضل لحقوق اإلنسان يف العالم العربي (القاهرة
 )2003لدفاعه عن الحقوق والحريّات ،وال سيّما
يف الحقلني العربي والدويل .له ع ّدة مؤلفات ،بدءا ً
من مجال اختصاصه األسايس يف القانون الدويل
والدستوري إىل مجاالت الفكر والسياسة والثقافة،
خاصة بقضايا الحداثة
ومساهمات وانشغاالت
ّ
والفكر االشرتاكي واألديان والتسامح ّ
والل عنف.
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الكتاب :حال األمة العربية :2017-2016
الحلقة المفرغة :صراعات مستدامة
واختراقات فادحة
الكاتب :أحمد يوسف أحمد (محرراً)
النارش :مركز دراسات الوحدة العربية
تاريخ النرش2017 :
عدد الصفحات173 :
صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب
«حال األمة العربية  :2017-2016الحلقة
املفرغة :رصاعات مستدامة واخرتاقات فادحة»
إرشاف وتحرير أحمد يوسف أحمد.
جاء يف تعريف النارش أن مركز دراسات الوحدة
العربية يصدر تقرير «حال األمة العربية» هذه
السنة ( )2017 - 2016يف ظل ظروف عربية
بالغة الصعوبة يتناولها التقرير عرضا ً وتحليالً،
مغطيا ً تطوراتٍ وأحداثا ً كربى يمر بها الوطن
العربي ،سواء عىل مستوى التطورات املجتمعية،
السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية ،أو
عىل مستوى العالقات البينية بني أقطاره املختلفة،

أو عىل مستوى تفاعل الوضع العربي يف اإلطارين
اإلقليمي والدويل.
ّ
يركز الكتاب عىل تحوالت النظام الدويل
والسياسات الخارجية للدول الكربى وتأثرياتها
يف الوطن العربي ،وتصاعد دور دول الجوار
اإلقليمي وتأثريها ،وبخاصة تركيا وإيران ،يف
الوضع الداخيل العربي ،واملالمح والقضايا
وتغي القضايا يف جدول
األساسية للنظام العربي،
ّ
أولويات أطراف هذا النظام ،فضالً عن التطورات
الداخلية لعدد من البلدان العربية التي أصابتها
رياح «الربيع العربي».
يتضمن الكتاب أربعة فصول إىل جانب الخالصة
التنفيذية واملقدمة والتوصيات.
الفصل األول بعنوان« :النظام الدويل والوطن
العربي» ،والفصل الثاني« :اإلطار اإلقليمي»،
والفصل الثالث« :النظام العربي» ،والفصل
الرابع« :قضايا محورية يف النظام العربي».
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الكتاب :العالم عام 2050

عىل املاجستري والدكتوراه من جامعة لندن،
شغل منصب أستاذ االقتصاد بكلية الحقوق
بجامعة عني شمس من  ،1974 - 1965عمل
مستشارا ً اقتصاديا ً للصندوق الكويتي للتنمية
من  ،1978 - 1974ثم أستاذا ً زائرا ً لالقتصاد يف
جامعة كاليفورنيا من  ،1979 -1978ثم أستاذا ً
لالقتصاد بالجامعة األمريكية بالقاهرة من 1979
وحتى اآلن.
نرش أمني ما يقارب األربعني مؤلفا ً يف االقتصاد
والسياسة والتاريخ االقتصادي املعارص ،و ُترجم
له أكثر من عرشة عناوين إىل اإلنجليزية .كما َترجم
عددا ً من الكتب يف مجال االقتصاد إىل العربية.

الكاتب :جالل أمني
النارش :دار الكرمة.
تاريخ النرش2017 :
عدد الصفحات176 :
كتاب األكاديمي واملفكر املرصي الجديد يشكل
محاولة السترشاف ما يمكن أن يكون عليه العالم
يف منتصف القرن الواحد والعرشين .ويخصص
فيه أستاذ االقتصاد يف الجامعة األمريكية الدكتور
جالل أمني فصلني لتناول مستقبل مرص والوطن
العربي ،كما يتناول املؤلف مستقبل بعض
املفاهيم والنظم وأنماط املعيشة التي تشغل بالنا
وتؤثر يف حياتنا يف الوقت الحارض ،كالرأسمالية
والعدالة االجتماعية والديمقراطية.
وينهي جالل أمني كتابه بفصل عما يمكن أن
يصبح عليه حال علم االقتصاد والفكر االقتصادي
بوجه عام بعد خمسني عاماً.
جالل أمني كاتب ومفكر مرصي تخرج من كلية
الحقوق بجامعة القاهرة عام  ،1955حصل
العدد (٢٠١٧ )40
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الكتاب :غزة والحركة الوطنية
الكاتب :حسن فتحي البلعاوي
النارش :دار الرشوق .عمان
تاريخ النرش 2017
عدد الصفحات224 :
ال تتجاوز مساحة قطاع غزة  %1,33من مساحة
فلسطني ،ومع ذلك فهو الذي أعطى أرض كنعان
اسمها الحايل فلسطني ،وهو الذي يقرر مصريها
منذ العام  ،1948هذا ما يستعرضه الكتاب يف
فصوله من مراحل تاريخية مرت بها القضية
الفلسطينية ،والتي لعبت فيها غزة دورا ً محوريّاً.
يقدم املؤلف وهو نجل فتحي البلعاوي ،أحد أبرز
الشخصيات الوطنية التي لعبت دورا ً رئيسا ً يف
تأسيس رابطة الطالب الفلسطينيني يف القاهرة
وإسقاط مرشوع توطني الالجئني الفلسطينيني يف
سيناء عام  ،1955قراءة شخصية لتطور املرشوع
الوطني الفلسطيني املعارص ،بدءا ً من تأسيس
حكومة عموم فلسطني  ،1948مرورا ً بانطالقة

«فتح» واالنتفاضة األوىل ،وصوال ً إىل تأسيس
السلطة الوطنية الفلسطينية ضمن مرحلة
جديدة للنظام السيايس الفلسطيني ،والتي يمكن
اختصارها يف معادلة صعبة وفريدة من نوعها
يف تاريخ الشعوب الواقعة تحت االحتالل ،تسعى
للجمع بني مهمتني يف آن واحد :البناء والتحرير،
وهي مرحلة طبعتها «املدرسة العرفاتية» نسبة
للرئيس الراحل يارس عرفات ،والذي سعى
بقيادته إليصال الشعب الفلسطيني إىل بر األمان
بإنشاء الدولة الفلسطينية املستقلة بمختلف
الطرق والوسائل املتاحة ،برصف النظر عن قرب
هذه الوسائل أو بعدها عن معايري الحكم الرشيد.
يتناول الكتاب واقع غزة يف ظل االنتفاضة الثانية،
وحصار الرئيس أبو عمار واستشهاده ،وسيطرة
حركة حماس عىل غزة ،متوقفا ً عند النصف األول
من العام  ،2008أي قبل الحرب اإلرسائيلية األوىل
عىل غزة والتي تنبأ بها املؤلف.
حسن بلعاوي إعالمي ودبلومايس فلسطيني،
يعمل منذ  26عاما ً يف املؤسسات اإلعالمية
والسياسية ملنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة
الوطنية الفلسطينية ،ولد يف نابلس يف تموز
 1965وأنهى دراسته الجامعية يف فرنسا
بحصوله عىل ماجستري من جامعة السوربون يف
الدراسات األوروبية وكانت أطروحته الجامعية
حول املتاحف يف فلسطني ،وهو خريج املدرسة
الوطنية لإلدارة يف فرنسا .ENA
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